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Zapytanie ofertowe nr 06/2021/01 
 
 
Udział w realizacji prac B+R platformy NEULA w zakresie budowy asystenta petenta w instytucjach 
użyteczności publicznej 
 
 
PRZEDMIOT ZAPYTANIA 
 
JT Weston sp. z o.o. (dalej również „Zamawiający”) zbudowała i rozwija platformę optymalizacji i automatyzacji 
procesów NEULA. NEULA to kompleksowa platforma mapowania, optymalizacji, symulacji i automatyzacji 
procesów biznesowych wraz z silnikiem obiegu dokumentów, zaawansowanych reguł decyzyjnych oraz 
kolejkowania spraw. 
 
Zamawiający planuje wykonać prace mające na celu rozwój platformy NEULA o funkcjonalności umożliwiające 
stworzenie asystenta petenta w instytucjach użyteczności publicznej takich jak Urząd Gminy, Urząd Stanu 
Cywilnego, czy Urząd Skarbowy (dalej „Projekt”). 
 
Zamawiający ma zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie Projektu w konkursie II realizowanym w ramach 
Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, 
telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG, prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
(dalej również „Konkurs”). 
 
Zgodnie z wymaganiami Konkursu Projekt realizowany będzie w podziale na następujące fazy (z 3-miesięcznymi 
przerwami między kolejnymi fazami): 

• Faza I – Stworzenie wstępnej wersji systemu i zgromadzenie niezbędnych danych – prace realizowane 
w okresie 01.02.2022 r. - 31.01.2023 r., 

• Faza II – Stworzenia generycznego systemu umiejącego obsłużyć wszystkie scenariusze użycia – prace 
realizowane w okresie 01.05.2023 r. - 30.04.2024 r., 

• Faza III – Ulepszaniu powstałego systemu i przygotowanie do wdrożenia wyników osiągniętych w fazach I i II 
– prace realizowane w okresie 01.08.2024 r. - 31.07.2025 r. 

 
Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostarczenie następujących zasobów osobowych do realizacji prac B+R 
we współpracy z zespołem Zamawiającego w ramach fazy I oraz części fazy II Projektu: 

• Ekspert ds. sztucznej inteligencji i NLP – jedna osoba w okresie 01.02.2022 r. - 31.01.2023 r. oraz w okresie 
01.05.2023 r. - 31.10.2023 r. w wymiarze średniomiesięcznym 18 roboczodni (łącznie 324 roboczodni), 

• Specjalista ds. systemów workflow – programista – dwie osoby w okresie 01.02.2022 r. - 31.01.2023 r. oraz 
jedna osoba w okresie 01.05.2023 r. - 31.10.2023 r. w wymiarze średniomiesięcznym (na osobę) 18 
roboczodni (łącznie 540 roboczodni). 

 
Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia 
może zostać przekazana na wniosek Oferenta, pod warunkiem podpisania klauzuli o zachowaniu poufności. 
 
Zamówienie usług objętych przedmiotowym zapytaniem dojdzie do skutku pod warunkiem uzyskania przez 
Zamawiającego dofinansowania na realizację Projektu. Jednocześnie zastrzegamy, że zamówienie usług 
w ramach fazy II Projektu dojdzie do skutku pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny 
wyników fazy I i dopuszczenia Zamawiającego do realizacji fazy II Projektu przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju. 
 
Informacje o komunikacji i ważności oferty: 
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez 

podawania przyczyny. 
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b) Wykonawca jest związany ofertą do dnia 31.07.2021 r. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że 
wycofanie się z oferty po jej złożeniu i upłynięciu terminu składania ofert może stanowić podstawę do 
roszczenia rekompensaty z tytułu strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek realizacji projektu 
powstałego w wyniku działania składającego (złożenie oferty a następnie wycofanie się), 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od uczestnika uzupełnienia dokumentów potwierdzających 
warunki udziału w postępowaniu lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakreślonym przez Zamawiającego 
terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty złożonej przez uczestnika, jeżeli uczestnik 
nie uzupełni dokumentów lub nie złoży wyjaśnień w zakreślonym terminie. 

d) Oferta musi zawierać cenę netto wyrażoną w złotych (PLN). 
e) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
f) Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do 

wypełnienia treści oferty. Jakiekolwiek odstępstwo od w/w sposobu przygotowania oferty jest 
równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania, bez 
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

h) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 
powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonych 
w niniejszym postępowaniu. 

i) Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Oferenci, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani 
o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. 

 
Informacje uzupełniające: 
a) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty. 
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
d) Oferta ze strony Oferenta musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona 

na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. 
e) Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest ostateczna. 
f) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający 
przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

g) W przypadku uchylenia się Oferenta od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania 
umowy z następnym w kolejności Oferentem. 

 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 
Wymagany okres zaangażowania zasobów osobowych Oferenta: 
Faza I – 01.02.2022 r. – 31.01.2023 r., 
Faza II – 01.05.2023 r. – 31.10.2023 r. 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
 
Ofertę należy przygotować poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania oraz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej na następujące adresy: 
 
JT Weston sp. z o.o. 
al. Jana Pawła II 29 
00-867 Warszawa 
kontakt@jtweston.pl 
 
Oferty należy składać do dnia: 05.07.2021 r. włącznie. 
 
 

mailto:kontakt@jtweston.pl


 

Strona 3 z 4 

WYMAGANIA WZGLĘDEM OFERENTÓW: 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na: 
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości, co do 

bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim albo we 
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
Zaistnienie wyżej wymienionych przesłanek wyklucza możliwość udziału w postępowaniu. 
 
Ocena spełnienia ww. warunku braku przesłanki do wykluczenia zostanie dokonana w oparciu 
o oświadczenia Oferenta stanowiące integralną część Załącznika nr 1 – Formularza oferty. 

 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 

a) Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
b) Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jego upadłość nie jest 

ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzaniem 
komisarycznym lub sądowym, 

c) Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

d) Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. spełnia łącznie następujące wymagania: 

• Wiedza i doświadczenie – Oferent musi posiadać doświadczenie w zakresie implementacji 
algorytmów sztucznej inteligencji / NLP w minimum 1 projekcie o wartości minimum 500 000,00 
PLN zrealizowanym w okresie 3 ostatnich lat. 

• Osoby zdolne do wykonania zamówienia – Oferent dysponuje następującymi osobami zdolnymi do 
objęcia poszczególnych ról będących przedmiotem zamówienia: 

o Ekspert ds. sztucznej inteligencji i NLP – jedna osoba dysponująca co najmniej 3-letnim 
komercyjnym doświadczeniem w AI i NLP, 

o Specjalista ds. systemów workflow - programista – dwie osoby dysponujące każda co 
najmniej 3-letnim komercyjnym doświadczeniem programistycznym w językach Java lub/i 
Scala, w tym doświadczeniem w budowie systemów workflow. 

e) Oferent gwarantuje realizację zamówienia w określonym powyżej oczekiwanym przez Zamawiającego 
terminie. 
 

Ocena spełnienia ww. warunków i braku przesłanek do wykluczenia zostanie dokonana w oparciu 
o oświadczenia oraz wypełnione przez Oferenta tabele stanowiące integralną część Załącznika nr 1 – 
Formularza oferty. 

 
KRYTERIA OCENY OFERT: 
 
W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty spełniającej warunki udziału Zamawiający dokona oceny ważnych 
ofert na podstawie poniżej przedstawianych kryteriów oceny: 
 
Kryterium punktowe: Całkowita cena netto 
Max. liczba punktów: 100 
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Punkty będą przyznawane wg następującej formuły: 
W = (Cmin/Cn) x 100 
Cmin – cena minimalna  
Cn – cena oferty rozpatrywanej 
 
WARUNKI ZMIANY UMOWY: 
 
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosowanych zmian w zamówieniu w celu 
właściwej realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych 
zmian w formie pisemnego aneksu do umowy. Zakres zmian dotyczyć może m.in.: 

• Okresu i harmonogramu realizacji umowy, 

• Ostatecznej ilości i zakresu realizowanych usług. 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 


