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Zapytanie ofertowe nr 1/2017/TRANSrisk
(dotyczy zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie aplikacji opartej na modelu MEMO)

Szanowni Państwo,
Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie
i wykonanie aplikacji opartej na modelu makroekonomicznym MEMO.

I. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
ul. Wiśniowa 40B lok. 8
02-520 Warszawa
NIP: 701-000-66-34,
REGON: 140420239,
KRS: 0000249402
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie aplikacji służącej do oceny
makroekonomicznych skutków polityki klimatycznej wykorzystującej model MEMO, w ramach projektu
„TRANSrisk - Transitions pathways and risk analysis for climate change mitigation and adaption strategies”,
współfinansowanego z programu „Horizon 2020” Unii Europejskiej, nr grantu 642260 — TRANSrisk.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Aplikacja będąca przedmiotem zamówienia ma umożliwić przeprowadzanie wszechstronnych symulacji za
pomocą trzech krajowych wersji modelu makroekonomicznego MEMO: dla Chile, Grecji oraz Polski. Szczegóły
techniczne znajdują się w załączniku nr 1.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.05.2018 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać w szczególności:
 nazwę i siedzibę oferenta,
 adres oferenta wraz z innymi danymi kontaktowymi,
 formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest oferent, numer NIP i REGON,
 krótki opis oferenta, opis doświadczenia w projektowaniu i wykonywaniu interfejsów aplikacji oraz
(opcjonalnie) opis doświadczenia przy budowie aplikacji wykorzystujących symulacje makroekonomiczne,
 opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 harmonogram realizacji zamówienia,
 wykaz osób zaangażowanych w realizację zamówienia (liczba osób zaangażowanych w realizację projektu,
stanowiska, doświadczenie),
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proponowaną cenę (wartość netto, oraz brutto); cena powinna być podana z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
termin ważności oferty,
termin realizacji zamówienia,
podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.

W ofercie mogą zostać zawarte również dodatkowe informacje, takie jak: warunki płatności, czy maksymalny
czas realizacji.
Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim lub angielskim pod rygorem
nieważności.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 27 listopada 2017 roku drogą elektroniczną na adres mailowy:
marek.antosiewicz@ibs.org.pl lub ibs@ibs.org.pl
2. Oferty zostaną ocenione do dnia 30 listopada 2017 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną
ogłoszone na stronie internetowej pod adresem www.ibs.org.pl
3. Oferty niekompletne, oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.ibs.org.pl
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się zasadą najlepszej jakości w stosunku do ceny.

Lp. Nazwa

Waga kryterium ilość punktów

1.

Jakość oferty

45

2.

Cena

30

3.

Doświadczenie zespołu

25

3.

Razem

100

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Marek Antosiewicz pod adresem email: marek.antosiewicz@ibs.org.pl
Zamawiający dokona zakupu na podstawie złożonego zamówienia.
Warunki płatności: w przeciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

