
 
 

 
 

Zabrze 2014-10-17 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/10/2014 

NA STANOWISKO PROGRAMISTY W PROJEKCIE 

W  związku  z  realizacją  projektu  badawczego  „Innowacyjne stanowisko sprzedaży 

detalicznej”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4., 

Elzab S.A.  zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłasza nabór na stanowisko programisty w 

w/w Projekcie. 

1. Zamawiający: 

2. Nazwa (firma): Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.  

3. Adres Biura Projektu: ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze 

4. NIP: 648-000-02-55 

5. REGON: 270036336 

6. KRS 0000095317, Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy 

 

2. Przedmiot zapytania ofertowego: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie osoby, która zostanie zatrudniona 

na stanowisku programisty w ramach realizowanego projektu „Innowacyjne stanowisko 

sprzedaży detalicznej” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 

1.4. 

 

Ogólny zakres zadań do wykonania: 

Wytworzenie oprogramowania części fiskalnej kasy rejestrującej w szczególności: 

opracowanie sterownika mechanizmu drukującego; opracowanie zoptymalizowanego 

sterownika karty SD umożliwiającego obsługę dwóch kart; wytworzenie 

oprogramowania umożliwiającego synchronizację procesów z częścią aplikacyjną, 

wytworzenie testów automatycznych w części fiskalnej urządzenia, dokumentacja 

testów i walidacja oprogramowania. 

 

3. Czas trwania i rodzaj umowy. 

Projekt  będzie realizowany od 01.11.2014 – 30.06.2015; 

Umowa o dzieło; 

 

4. Warunki wymagane od wykonawców 

a) Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne; 

b) Znajomość C 

c) Znajomość C ++ i zasad programowania obiektowego; 

d) Znajomość układów mikroprocesorowych rodziny STM32 

e) Znajomość wzorców projektowych; 

f) Znajomość programowania na urządzenia wbudowane z uwzględnieniem 

współbieżności; 



 
 

 
 

g) Znajomość systemu operacyjnego czasu rzeczywistego FreeRTOS 

h) Praktyczne doświadczenie w pracy z procesorami ARM w środowisku IAR; 

 

5. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów 

a) CV  

b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;  

c) formularz oferty;  

d) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych; 

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślnie popełnione; 

f) oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

praw publicznych; 

 

6. Kryteria wyboru oferty: 

 W ramach niniejszego zapytania przyjęto następujące kryteria wyboru 
najkorzystniejszych ofert:  

a) Wykształcenie i doświadczenie wykonawców - 50%; 
 

Lp. Wymaganie Max. liczba % Metodyka oceny 

1.  
Wykształcenie wyższe informatyczne 
lub pokrewne 

5 

Udokumentowane wykształcenie 
wyższe informatyczne lub pokrewne 

5 

Brak udokumentowanego wykształcenia 
wyższego informatycznego lub 
pokrewnego 

0 

2.  Znajomość języka programowania C 15 

Wybitne osiągnięcia w projektach 
programistycznych z wykorzystaniem C 

15 

Co najmniej 2 lata wykorzystania C  
projektach programistycznych 

5 

Brak doświadczenia w programowaniu 0 

3.  
Znajomość układów 
mikroprocesorowych z rodziny STM32 

5 

Praktyczna znajomość układów 
mikroprocesorowych z rodziny STM32  

5 

Brak znajomości układów 
mikroprocesorowych z rodziny STM32 

0 

4.  Znajomość wzorców projektowych 5 

Wykorzystanie wzorców projektowych 
w projektach programistycznych 

5 

Brak wykorzystania wzorców 
projektowych w projektach 
programistycznych 

0 

5.  

Znajomość programowania na 
urządzenia wbudowane z 
uwzględnieniem współbieżności 

5 

Doświadczenie praktyczne w 
programowaniu na urządzenia 
wbudowane z uwzględnieniem 
współbieżności 

5 

Brak doświadczenia praktycznego w 
programowaniu na urządzenia 
wbudowane z uwzględnieniem 
współbieżności 

0 

6.  
Znajomość systemu operacyjnego 
czasu rzeczywistego FreeRTOS 

10 

Praktyczne doświadczenie w 
zastosowaniu systemów czasu 
rzeczywistego FreeRTOS 

10 

Brak znajomości systemu operacyjnego 
czasu rzeczywistego FreeRTOS 

0 



 
 

 
 

7.  

Praktyczne doświadczenie w pracy z 
procesorami ARM w środowisku IAR 
lub podobnym 

5 

Praktyczne doświadczenie w pracy z 
procesorami ARM w środowisku IAR lub 
podobnym 

5 
 

Brak doświadczenie w pracy z 
procesorami ARM w środowisku IAR lub 
podobnym 

0 

 
b) przedstawione warunki finansowe – 50% 

 
Kryteria szczegółowe 
Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów: 
 
Cena brutto/1h pracy, maksymalnie 50% 
 
C = ((Cmax - Cx) / (Cmax – Cmin)) * 50% 
 
C - liczba punktów procentowych przyznanych danej ofercie za cenę brutto; 
Cmin – minimalna cena brutto za godzinę pracy zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie 
ofertowe; 
Cmax – maksymalna cena brutto za godzinę pracy zaoferowana w odpowiedzi na 
zapytanie ofertowe;  
Cx – cena brutto rozpatrywanej oferty. 

Wybrane zostaną oferty, które uzyskają największą ilość punktów procentowych. Podstawą 
oceny oferty będzie suma punktów procentowych uzyskana z ocen cząstkowych – kryteria 
szczegółowe a) + kryteria szczegółowe b) - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 %. 

7. Termin i miejsce składania ofert: 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 31.10.2014 do godziny 15.00 w formie papierowej bezpośrednio 

w  siedzibie  Zamawiającego  lub  drogą   pocztową  na  adres:  Zakłady Urządzeń 

Komputerowych Elzab S.A., ul.  Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze,  w  zamkniętej  kopercie  

z  dopiskiem:  „Innowacyjne stanowisko sprzedaży”, w  ramach  Programu  Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4. Zapytanie ofertowe POIG 6.4 nr 02/10/2014) lub 

w formie elektronicznej na adres: aleksander.kajanek@elzab.pl. Ofertę  uważa  się  za  złożoną  

w terminie,  gdy  dotrze  ona  do  Zamawiającego  w  taki  sposób,  że mógł się z ofertą 

zapoznać. 

Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert częściowych. 

 

8. Osoba upoważniona do udzielania informacji dotyczących zawiadomienia. 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oferty można uzyskać osobiście  w biurze 

Zamawiającego: Elzab S.A, ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze. Osobą uprawnioną do 

kontaktów  jest Pan Aleksander Kajanek Tel.:  +48 785 053 720. 

Wybór najkorzystniejszych ofert zostanie dokonany dnia 31.10.2014 do godz. 16:00 



 
 

 
 
O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi mailowo lub telefonicznie 

wybranych Oferentów.  

Wybór Oferentów dokonany przez Zamawiającego ma charakter ostateczny. 

Z wybranymi  kandydatami zostanie podpisana umowa cywilno–prawna.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania ogłoszenia bez podania przyczyny. 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty ( wzór ); 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (wzór) 

3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślnie popełnione oraz o pełnej 

zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Dane Zamawiającego: 

Elzab S.A 

Ul. Kruczkowskiego 39 

41-813 Zabrze 

tel. (32) 272 20 21 

fax: (32) 272 25 83 

www.elzab.pl 

 

OFERTA W ODPOWIEDZI na zapytanie ofertowe na stanowisko programisty  

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 02/10/2014 z dnia 17.10.2014 roku składam 

niniejszym ofertę, na stanowisko programisty w ramach realizacji projektu „Innowacyjne 

stanowisko sprzedaży detalicznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, działanie 1.4. jak w poniższej tabeli: 

NAZWA OFERENTA 

nazwisko  i imię oferenta 

 

 

DANE OFERENTA:  

ADRES,  

NIP,   

TELEFON,  

E-mail  

 

 

 

 

Oferuje wykonanie zlecenia, będącego przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia. Załączam kopie dokumentów potwierdzających posiadane 

kwalifikacje zawodowe przypisane do zamówienia złożonego przez Zamawiającego.  

Wynagrodzenie za godzinę pracy na stanowisku programisty brutto ………..PLN słownie 

(……) 

1. Wskazane wynagrodzenie za godzinę pracy uwzględnia wszystkie koszty związane z 

realizacją umowy. 

2. Wynagrodzenie  oferowane jest wynagrodzeniem stałym w okresie obowiązywania 

umowy. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmuję  bez 

zastrzeżeń wymagania zawarte w jej treści.  

4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w 

zapytaniu ofertowym. 

http://www.elzab.pl/


 
 

 
 

5. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej  oferty, do zawarcia umowy cywilno-

prawnej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu realizacji zapytania ofertowego zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926). 

 

……………………………                                                                

Miejscowość i data                                                                   

 …………………………… 

 podpis oferenta lub osoby  

uprawnionej  do reprezentowania oferenta  



 
 

 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I 

KAPITAŁOWYCH 
 

 

Składając ofertę w postępowaniu ofertowym w ramach projektu „Innowacyjne 

stanowisko sprzedaży detalicznej” oświadczam, że jako Wykonawca nie jestem 

powiązany z Beneficjentem i Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Beneficjenta i Partnera lub osobami wykonującymi w imieniu 

Beneficjenta i Partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez:  

a) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) Posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  

pełnomocnika; 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

Miejscowość i data                                                                Imię i nazwisko 

                                                                                                  Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

................................................ 

(miejscowość i data) 

Imię i nazwisko……………………………………………… 

Adres zamieszkania………………………………………… 

Nr PESEL……………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że: 
1) nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
2) korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności 

prawnych. 
 

Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 
kodeksu karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" – (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 
z późn.  zm.). 
 

 

....................................................... 

 (czytelny podpis) 

 

 


