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Poznań, dnia 27 maja 2022 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/ININ/2022 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, NIP: 777-00-04-960, 
zaprasza do składania ofert cenowych na: 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia publicznego: 

Wykonanie oprogramowania do monitorowania przepływu biomasy oraz  analizy zmienności plonu 

w oparciu o dane z urządzeń pomiarowych, będącego przedmiotem realizacji projektu pracy 

przedwdrożeniowej pn. „System mapowania plonu oparty o pracę prasy rolującej” w ramach programu 

MEiN „Inkubator Innowacyjności 4.0”. 

W ramach realizacji zamówienia zakłada się wykonanie oprogramowania pozwalającego w sposób 

jasny i czytelny dla operatora prasy mieć podgląd na podstawowe parametry pracy prasy tj.  

- bieżącą prędkość jazdy w km/h, 

- bieżącą wilgotność prasowanej biomasy w %; 

- bieżącą wysokość prasowanej biomasy w cm. 

Dane mogą być pokazywane na oddzielnym wyświetlaczu lub na ekranie smarfona. Dodatkowo 

aplikacja ma mieć możliwość rejestracji trasy przejazdu, ilości wykonanych bel, odległości między 

sąsiednimi belami w rzędzie oraz ich położenia na mapie. W ramach szczegółowych prac 

przewidzianych ww. zamówieniem należy wykonać dodatkowo kalibrację w warunkach  polowych już 

posiadanych czujników niezbędnych do działania systemu. Do ww. urządzeń należą: 

- czujnik wysokości pokosu – kalibracja w zakresie od 0 do 80 cm wysokości i do 200 cm szerokości, 

pomiar co najmniej z częstotliwością 8Hz (2 czujniki ultradźwiękowe firmy PIL P43-200-M18-PBT-I-

CM1: https://p3america.com/p43-200-m18-pbt-i-cm12/); 

- czujnika prędkości jazdy – kalibracja prędkości obrotowej do prędkości jazdy - 1 sensor zbliżeniowy, 

przewodnościowy zamontowany na osi koła, zliczający ilość pełnych obrotów (Autonics PRCM30-

15DP: https://www.tme.eu/pl/details/prcm30-15dp/czujniki-indukcyjne-walcowe-

dc/autonics/?brutto=1&currency=PLN&gclid=CjwKCAjw7IeUBhBbEiwADhiEMfmu7ewTquK4ubRDOw

nZYcbtp80wCX5polXkHk5vLIygG2qCbPogyBoCtHUQAvD_BwE); 

- czujnika otwarcia komory – kalibracja w zakresie pozwalającym rejestrować otwarcie komory 1 sensor 

zbliżeniowy, przewodnościowy zamontowany na osi koła, zliczający ilość pełnych obrotów (Autonics 

PRCM30-15DP: https://www.tme.eu/pl/details/prcm30-15dp/czujniki-indukcyjne-walcowe-

dc/autonics/?brutto=1&currency=PLN&gclid=CjwKCAjw7IeUBhBbEiwADhiEMfmu7ewTquK4ubRDOw

nZYcbtp80wCX5polXkHk5vLIygG2qCbPogyBoCtHUQAvD_BwE). 

Badania przeprowadzone zostaną w Zakładach Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego                  

w Poznaniu. Urządzenia pomiarowe będą zainstalowane na maszynach będących własnością RSiGD                 

w Przybrodzie.  

Rejestrowane dane powinny być zapisywane na dysku, pamięci zewnętrznej lub w chmurze. Dane 

powinny mieć rozszerzenie .csv lub inne, możliwe do odczytu za pomocą programów MS Excel lub 

Statistica.  
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Wynikiem realizacji zamówienia będzie oprogramowanie do monitoringu przepływu biomasy w czasie 

rzeczywistym oraz rejestracji danych z ww. sensorów. Dodatkowym efektem zamówienia będzie 

pisemny raport z przeprowadzonych badań polowych. 

Opracowanie powinno zostać wykonane w całości w oparciu o posiadane przez wybranego 

Wykonawcę zasoby ludzkie i sprzętowe. Wszelkie uwagi czy pytania ze strony Wykonawcy będą 

wyjaśniane na podstawie bezpośrednich konsultacji z Zamawiającym (mail: 

michal.napierala@up.poznan.pl). 

Bardzo prosimy o przedstawienie ceny netto i brutto za wykonanie całego zamówienia. Oferta 

cenowa powinna obejmować również koszty transportu raportu z wykonania zamówienia do 

siedziby Zamawiającego. 

Prosimy również o podanie terminu realizacji usługi (określony ilością dni od rozpoczęcia realizacji 

usługi tj. zawarcia umowy na wykonanie zamówienia). 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „AgriBioFood PULS IUNG 4.0”, który jest 
współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego 
„Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach 
naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). 
 
2. Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2022 r. 
 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: 
 

a) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej, która określać będzie 

szczegółowo prawa i obowiązki stron związane z realizacją zamówienia. Zmiana umowy będzie 

dopuszczalna w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego i dokumentację programu MEiN „Inkubator Innowacyjności 4.0”. 

b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa, standardami zawodowymi, wskazówkami Uniwersytetu, terminowo oraz z 
należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, 
wymaganą od profesjonalisty posiadającego wiedzę, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 
w świadczeniu tego typu usług.  

c) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem 
minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami, o których to wymaganiach mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.                          
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, a także  innych przepisach powszechnie obowiązujących. 

d) Wykonawca w związku z realizacją zamówienia nie nabywa jakichkolwiek praw do informacji, 
utworów, wynalazków i innych przedmiotów praw własności intelektualnej, w tym własności 
przemysłowej i know-how, udostępnionych mu przez Zamawiającego lub uzyskanych z innego 
źródła w związku z realizacją zamówienia. 

e) Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje udostępnione przez 
Zamawiającego, niezależnie od ich postaci (w tym ustna, pisemna i elektroniczna oraz próbki) 
oraz niezależnie od tego, czy zostały one wyraźnie oznaczone jako poufne, w związku                          
z zawarciem lub realizacją zamówienia, w szczególności dotyczące praw własności 
intelektualnej Zamawiającego oraz inne jego dane, z uwagi na ich poufny i niejawny charakter 
(tajemnica przedsiębiorstwa), nie udostępniać, w tym nie przekazywać i nie ujawniać, bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego osobom trzecim przedmiotowych informacji,                   
a także wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz chronić je 
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przed niepowołanym dostępem osób trzecich lub utratą (obowiązek powyższy nie podlega 
ograniczeniu w czasie tzn. jest bezterminowy). 

f) Zamawiający wymaga przeniesienia wszelkich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia, 
w tym autorskich praw majątkowych do oprogramowania na wszelkich znanych na dzień 
zawarcia umowy polach eksploatacji, prawa do wykonywania praw zależnych, a także 
wyłącznego upoważnienia Zamawiającego do wykonywania praw osobistych, w tym 
dokonywania zmian i uzupełnień, wraz z prawem udzielania dalszych upoważnień osobom 
trzecim, i jednoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy do niewykonywania praw osobistych,                
a także własności nośników wykonanego przedmiotu zamówienia. 

g) Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu całego zamówienia, szczegółowe zasady i tryb 
odbioru przedmiotu zamówienia oraz płatności wynagrodzenia zostaną określone w umowie 
zawartej z wybranym Wykonawcą. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację 
zamówienia płatne jest po przyjęciu wykonanej dostawy przez Zamawiającego bez uwag 
(wad), co potwierdzać będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli 
obydwu Stron. Na podstawie przedmiotowego protokołu Wykonawca jest uprawniony do 
wystawienia faktury VAT. Zamawiający dokona płatności za wykonane zamówienie po 
otrzymaniu  prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty jej przekazania do 
Zamawiającego. 

h) Wynagrodzenie należne Wykonawcy uwzględnia wszelkie celowe i konieczne wydatki 
związane z realizacją zamówienia, w tym wynagrodzenia należne ewentualnym 
podwykonawcom. 

i) W zakresie wynagrodzenia za wykonanie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do 
udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia (usuwanie błędów             
w działaniu oprogramowania), liczonej od bezusterkowego odbioru całego przedmiotu 
umowy. 

 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach. 
 
5. Kryterium oceny i wyboru ofert:  

100% - cena 

Kryterium obligatoryjne cena 

Liczba punktów, którą można zdobyć za 
kryterium cena 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie 
kryterium cena 

100 

C = ( Cmin /Cof.) x 100 
gdzie:  
C – ilość punktów za cenę przyznana danej ofercie 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich 
złożonych ofert,  
Cof. – cena brutto oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać 
za kryterium cena 

 
6. Termin składania ofert: 

7 dni od dnia ogłoszenia Zapytania ofertowego na stronie internetowej Centrum Innowacji                        
i Transferu Technologii. Zamawiający jest uprawniony przedłużyć termin składania ofert o kolejne 
14 dni. Oferent jest związany złożoną oferta przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. 

 
7. Sposób składania ofert:  

Ofertę przygotowaną zgodnie z Załącznikiem nr 1 należy przesłać za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres mailowy michal.napierala@up.poznan.pl, a następnie przekazać w wersji 
papierowej na adres Centrum Innowacji i Transferu Technologii: Kolegium Rungego, ul. Wojska 

mailto:michal.napierala@up.poznan.pl


 

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu 
pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach 
naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

(Działanie 4.4). 

Polskiego 52, 60-627 Poznań. W tytule e-maila zawierającego ofertę należy wpisać: „Zapytanie 
ofertowe nr 7/ININ/2022”. Oferta powinna być złożona przez osobę/y uprawnioną/e do 
reprezentowania podmiotu zgodnie z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 
pełnomocnika. 

 
8. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są  

z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane                            
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, 
w szczególności poprzez: 

• uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

• posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika   
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,   

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
9. Do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego upoważnieni są: dr inż. Michał Napierała tel. 503 352 

185, email: michal.napierala@up.poznan.pl; Mariusz Lesiecki tel. 507 980 177, email: 
inin@up.poznan.pl. 
 

10. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie 
oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację warunków udziału w postępowaniu zawartych                 
w przesłanym zapytaniu ofertowym. 

 
11. Spory mogące powstać w związku z realizacją zamówienia strony rozstrzygane będą przez właściwe 

rzeczowo sądy powszechne w Poznaniu. 
 

12. Informacja dodatkowa: 
Zamawiający ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od wyboru oferty. W przypadku złożenia 
mniej niż 2 ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z wykonawcą, który 
złożył ważną ofertę, przedłużenia terminu składania ofert lub ponownego zapytania ofertowego. 
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