
 
 

Sierakowo, 14.04.2016 

 
 

Dotyczy:  Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia kierownika naukowego projektu 
 
 
1. Zamawiający  

 
Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o., ul. Poznańska 3, Sierakowo, 63-900 Rawicz. 

 
2. Przedmiot zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Kierownika naukowego projektu pod roboczą nazwą 
„Prace badawczo-rozwojowych nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnej technologii obróbki 
mechanicznej korpusu silników elektrycznych z zastosowaniem narzędzi specjalnych, 
wyposażonych w tłumik drgań”, 
 
Zakres zadań Kierownika naukowego projektu: 

 nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac badawczo-rozwojowych 

 koordynacja pracy pracowników zaangażowanych w część badawczo-rozwojową 
 planowanie, inicjowanie, definiowanie wszelkich działań badawczo-rozwojowych w projekcie 

 sprawdzanie i korygowanie raportów i sprawozdań z działań badawczo-rozwojowych 

 przygotowanie materiałów do 3 publikacji naukowych/konferencji i nadzór nad ich opracowaniem 
 
Opis kodu CPV: 71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej 
 
Wymagania dotyczące Zleceniobiorcy: 
Wykonawca powinien spełniać następujące warunki: 

 Posiadać wykształcenie wyższe, minimum magisterskie 
 Posiadać przynajmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych w zakresie prac 

badawczo-rozwojowych wykonywanych dla przemysłu 
 Posiadać przynajmniej 2 publikacje naukowe w dziedzinie projektu 

  
3. Rodzaj i czas trwania umowy 

 
Umowa zlecenie w okresie 1.10.2016 – 30.09.2018 r. w wymiarze 16-32 godzin miesięcznie, w zależności 
od etapu. Łącznie – ok 584 godzin w projekcie. 
 
4. Kryteria oceny ofert 

 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów:  
Cena ofertowa – 50% (max. 10pkt) 
Tytuł naukowy – 50% (profesor 10pkt, doktor 5pkt., magister 0pkt.) 
Łącznie max 20pkt. 
 
5. Sposób przygotowania oferty 

 
Oferta powinna zawierać następujące informacje: 

 datę przygotowania oferty 
 dane i adres Oferenta oraz powinna być podpisana przez Oferenta 
 oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 



 
 

 do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych  
z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

 
6. Miejsce oraz termin składania ofert 

 
Oferta powinna być doręczona pocztą, e-mailem (skan podpisanego dokumentu) lub osobiście do dnia 
28.04.2016 r. do godz. 15.00 na adres: 

Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o.,  
ul. Poznańska 3, Sierakowo, 63-900 Rawicz  
lub przesłana e-mail na adres: s.becelewski@ferrpol.com.pl 

 
 
7. Pozostałe informacje 

 
 ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po upływie terminu ważności zapytania ofertowego 
 oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
 w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert 
 umowa zlecenie zostanie podpisana pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie w ramach 

PO IR 1.1.1 („Szybka ścieżka”). 
 

8. Osoby do kontaktu:  
9. Paweł Biłous, Tel. 698 492 617 e-mail: pawel@ferrpol.com.pl 

 
 
 
 
Jednocześnie informujemy, że realizacja niniejszej usługi uzależniona jest od pozytywnej oceny 
wniosku o dofinansowanie w ramach projektu pod roboczą nazwą „Prace badawczo-rozwojowych 
nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnej technologii obróbki mechanicznej korpusu silników 
elektrycznych z zastosowaniem narzędzi specjalnych, wyposażonych w tłumik drgań”, planowanego 
do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
 
 
 
 
 
………………………………………. 
Leszek Matuszewski,  
Prezes Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o.,  
 
 
 
 
 
 
…………………………. 
Krzysztof Matuszewski,  
V-ce Prezes Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o.,  
  


