
 

 

Warszawa, dnia 19.03.2018 r. 
   

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NA „OBSŁUGĘ PŁACOWO-KADROWĄ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU 

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SPRZĘŻENIA MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA Z MATERIĄ 
TOPOLOGICZNĄ” 

 
Nr RZP/006/2018 

 
Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem procedury rozeznania rynku w oparciu o Wytyczne w 
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego 

 
Fundacja Badawcza MagTop  

 Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną 
aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa 

KRS: 0000658143 
REGON: 366341140 

NIP: 5213763730 
 

2. Tytuł realizowanego projektu: 
 
Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną, 
projekt w programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Międzynarodowe Agendy Badawcze”, 
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. 
Międzynarodowe Agendy Badawcze. 

 
3. Przedmiot zamówienia:  

Dostawa/usługa/roboty budowlane:  

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa na świadczenie obsługi płacowo-kadrowej w 
związku z realizacją projektu Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z 
Materią Topologiczną. 

 
4. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem obsługi płacowo-kadrowej jest: 

• Kalkulacja wynagrodzeń w zakresie określonym w umowie i załącznikach do umowy; 

• Zadania administracji kadrowej w zakresie określonym w umowie i załącznikach do umowy; 

• Prace roczne związane z obsługą kadrowo-płacową określone w umowie i załącznikach do 
umowy; 

• Obsługa kontroli skarbowych i podatkowych oraz ZUS w zakresie objętym w umowie;  

• Udzielanie ustnych informacji o przepisach w zakresie objętym umową, a także konsultacji co do 
zakresu i prawidłowości dokumentacji kadrowo-płacowej wymiarze min 2 godzin miesięcznie; w 
przypadku, gdy Zamawiający wystąpi o pisemną informację Wykonawca udzieli odpowiedzi w 
terminie 3 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za jej przygotowanie; 
w przypadku przekroczenia zaoferowanego limitu godzin udzielania informacji i wyjaśnień, 



 

 

Wykonawca obciąży Zamawiającego na zasadach opisanych w umowie; 

• Udzielanie ustnych wyjaśnień dotyczących prowadzonej ewidencji płacowo-kadrowej w 
wymiarze 2 godzin miesięcznie; w przypadku przekroczenia zaoferowanego limitu godzin 
udzielania informacji i wyjaśnień, Wykonawca obciąży Zamawiającego na zasadach opisanych w 
umowie; 

• Wymaga się wdrożenia usługi kadrowo-płacowej, jeżeli jest wymagane; 

• Przed rozpoczęciem świadczenia obsługi kadrowo-placowej Wykonawca zobowiązuje się do 
zapoznanie się z aktami wewnętrznymi Zamawiającego w szczególności regulaminem pracy, 
wynagradzania i wytycznymi do projektu; 

• Realizacja usług płacowo-kadrowych przez Wykonawcę w terminach określonych w umowie; 

• W przepadku zamknięcia fundacji Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wszystkie rozliczenia w 
zakresie kadrowo-płacowym-podatkowym-ZUS i przekazać Zamawiającemu komplet 
dokumentacji w wersji papierowej  oraz na nośniku elektronicznym.  

• W przepadku przeniesienia fundacji Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wszystkie rozliczenia 
w zakresie kadrowo-płacowym-podatkowym-ZUS i przekazać Zamawiającemu i innemu 
podmiotowi komplet dokumentacji w wersji papierowej  oraz na nośniku elektronicznym.  

 

Podstawowe informację: 

• Fundacja została zarejestrowana w styczniu 2017 r. 

• Podstawowym celem działalności statutowej jest działalność naukowo-badawcza. W ramach tej 
działalności Fundacja realizuje projekt Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i 
Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną w programie pt. „Międzynarodowe Agendy 
Badawcze”, finansowany z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: 
Zwiększenie potencjału naukowobadawczego, działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy 
Badawcze, rozpoczęła z dniem 01 lutego 2017 r. 

• Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

• Fundacja nie przewiduje zakupu oprogramowania kadry-place. 

• Fundacja docelowo przewiduje zatrudnienie w ramach realizowanego projektu w okresie 2017-
2022 - ok. 25 osób (stan aktualnego zatrudnienia – w 2017 r. wynosi 10 osób w tym dwóch 
obcokrajowców, których zatrudnienie planowane jest również w następnych latach realizacji 
projektu. Pozostałe osoby będą zatrudniane sukcesywnie w trakcie realizacji projektu). 

• Fundacja do realizacji projektu zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, występują 
również pojedyncze umowy cywilnoprawne. 

• W chwili obecnej obsługa płacowo-kadrowa prowadzona jest w firmę Grant Thornton. 

 

5. Termin realizacji zamówienia: Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 1 kwietnia 2018 r. do 
dnia 31.12.2018 r. 

 
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: 

• wymagane doświadczenie w zakresie znajomości procedur rozliczeń kadrowo-płacowych 
związanych z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych (głównie 
POIG/POIR); 



 

 

• z powodu zatrudniania obcokrajowców wymagamy znajomości procedur zatrudniania 
obcokrajowców oraz znajomości języka angielskiego przez osobę/-y prowadzące rozliczenia 
kadrowo-płacowe Fundacji; 

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 5.000.000,00 PLN. 

 
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków/kwalifikacji Wykonawcy na podstawie 
przedstawionych dokumentów i oświadczeń.  
 

7. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy 

• Spełnienie warunków formalnych będzie podstawą do dalszego rozpatrywania oferty. 

• Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone. 

• Po spełnieniu warunków formalnych pod uwagę będzie brane kryterium najniższej ceny. 

• Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte 
kryterium oceny ofert: 

 
 cena  -        90 % 

 
              Cena najtańszej oferty  
C = ------------------------------------  x 90 % 
               Cena badanej oferty  
 
90 % - waga kryterium 
 
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium „cena”. 
 

 liczba konsultacji w ramach usługi płacowo-kadrowej – 10% 
 
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium „konsultacje”. 
 
Liczba godzin konsultacji w miesiącu co do zakresu i prawidłowości dokumentacji kadrowo-
płacowej (wymagane 2 godz.) – a za każdą zaoferowaną dodatkową godzinę Wykonawca otrzyma 
1 pkt. Maksymalnie 5 pkt. 
 
 
Liczba oferowanych godzin dotyczących prowadzonej ewidencji płacowo-kadrowej (wymagane 2 
godz.) – a za każdą zaoferowaną dodatkową godzinę Wykonawca otrzyma 1 pkt. Maksymalnie 5 
pkt. 

 

• Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej 
kryterium. 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego 
wzoru:  

Lp = C + K 

Gdzie:  

Lp – liczba punktów, C – punkty przyznane w kryterium Cena, K – punkty przyznane w kryterium 



 

 

Konsultacje 

• O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich 
Oferentów, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz zamieści informacje o wyborze 
wykonawcy na stronie internetowej na której zapytanie ofertowe było upublicznione. 

 
8. Inne istotne warunki zamówienia:   

• Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Ostatni dzień miesiąca jest dniem 
określającym moment zakończenia wykonania usługi za dany okres. Wynagrodzenie płatne 
będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni, od daty 
wystawienia i przekazania w formie elektronicznej, na rachunek bankowy Wykonawcy podany 
na fakturze. 

• Wykonawca obciąży Zamawiającego dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości rzeczywistych 
kosztów tłumaczeń, przesyłek pocztowych, opłat bankowych. 

 
9. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert: 

Oferty należy składać:  
a) Drogą e-meilową na adres zp@MagTop.ifpan.edu.pl lub w wersji papierowej w siedzibie 

Zamawiającego, Blok  II pokój nr 6:  
Z dopiskiem: oferta na „OBSŁUGA PŁACOWO-KADROWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU 
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SPRZĘŻENIA MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA Z MATERIĄ 
TOPOLOGICZNĄ” nr RZP/006/2018”. 

b) Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2018 godz. 08:00. 
c) Otwarcie ofert nastąpi 27.03.2018 o godz. 08.15  w siedzibie Zamawiającego, Blok  II pokój nr 6. 
d) Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.  
 

10. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:   
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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 a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta/wykonawcę 
oświadczenia.  
 

11. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania udzielenie 
zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy:  
Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru oferty, w zakresie terminów jej wykonania w następujących 
okolicznościach: 

• konieczności skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zamknięcia lub 
przeniesienia fundacji. 

• zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 
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zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych 
• innych określonych we wzorze umowy. 

 
Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej przez 
Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania ofertowego. 
 

12.  Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje: 
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.   

 
13. Informacja o planowanych zamówieniach, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile 

zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień: Nie przewiduje. 
 

14.  Sposób przygotowania oferty:  
• Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.  
• Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna 

cena.  
• Dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do 

reprezentowania. 
• Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacja niniejszego zamówienia jest 

PLN.  
 

15.  Warunkiem udziału w postepowaniu jest złożenie w siedzibie Zamawiającego prawidłowo 
sporządzonych dokumentów: 
• Podpisany Formularz Ofertowy (skan) lub oryginał w przypadku złożenia oferty pisemnie, 

załącznik nr 1 zapytania ofertowego.  
• Oferta powinna zawierać zgodę na akceptację wzoru umowy. 
• Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym – załącznik nr 3 zapytania ofertowego. 
• Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania oferty.  

• Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim doświadczeniem i potencjałem technicznym, 
znajomością języka angielskiego oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

• Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. 

 
16.  Dodatkowe informacje : 

• Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie 9 niniejszego zapytania ofertowego 
Zamawiający odrzuci.  

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  
• Wykonawca może, przed upływem terminy składania oferty, zmienić lub wycofać ofertę. 
• Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po 

upływie terminu składania ofert.  
• Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki 

poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych na które powołuje się Wykonawca. 

 
 

17. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Iwona Kaniecka – tel. (+48 - 22) 116 
3555, e-mail: zp@MagTop.ifpan.edu.pl 
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Załączniki:  
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2. Wzór umowy – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – 
załącznik nr 3 


