Warszawa, dnia 30.10.2015r.
Passus Spółka Akcyjna
Ul. Wiktorska 63
02-587 Warszawa
Tel. +48 723 680 002
Mail: passus@passus.com.pl
Faks: +48 22 100 47 68

KONKURS

W związku z ogłoszonym Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
(konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2015, dalej: „Program”)
Passus SA, jako podmiot zainteresowany złożeniem Wniosku w przedmiotowym Programowe ogłasza
konkurs na wybór Podwykonawcy do pełnienia funkcji:

Architekt ds. Baz danych i bezpieczeństwa IT

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Passus SA
Ul. Wiktorska 63
02-587 Warszawa
Tel. 723 680 002
Mail: passus@passus.com.pl
2. Osoby do kontaktu:
Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu ze strony Zamawiającego są:
P. Ewa Micyk, mail: ewa.micyk@passus.com.pl
Wszelkie oświadczenia, wnioski , zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez
Zamawiającego i Podwykonawcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem osób wskazanych
powyżej.
3. Tryb udzielania zamówienia:
1. Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w dokumentacji
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs
organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2015), oraz
obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie
ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
2. Niniejsze zapytanie, w celu zachowania zasad konkurencyjności zostaje rozesłane w wersji
elektronicznej do wybranych podmiotów, jak również zostaje umieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.

4. Przedmiot Zamówienia
1. Przedmiotem Zamówienia jest wyłonienie Podwykonawcy do pełnienia funkcji Architekta
ds. Baz danych i bezpieczeństwa IT, z którym zostanie podpisana umowa współpracy w
wymiarze 160h/miesiąc, od dnia podpisania Umowy przez okres 24 miesięcy.
Warunkiem podpisania umowy z wybranym Podwykonawcą będzie podpisanie przez
Zamawiającego Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach programu POIR, Poddziałanie
1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
(konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2015).

2. Obowiązki Architekta ds. Optymalizacji Aplikacji:
1. Realizacja prac związanych z tworzeniem, testowaniem i wdrażaniem aplikacji do
przechwytywania pakietów TCP/IP oraz budową komponentów analizy protokołów
sieciowych;
2. Optymalizacja procesów przechowywania metadanych o ruchu sieciowym;
3. Budowa kontenerów do przechowywania danych graficznych oraz reprezentacji w
sposób optymalny plików z komunikacji sieciowej;

4. Optymalizacja istniejących lub tworzenie nowych struktur bazodanowych do
przechowania danych pozyskanych na etapie uczenia i analizy danych graficznych;

5. Analiza/wybór oprogramowania systemu bazodanowego do przechowywania
analizowanych cech obrazów;

6. Odpowiedzialność za opracowanie prototypu unikalnej, własnej bazy danych
zoptymalizowanej pod kątem przetwarzania dużych zbiorów, cech obrazów (
punktów kluczowych)

3. Wymagania i kwalifikacje związane ze stanowiskiem Głównego Koordynatora Projektu:
1. Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne – warunek konieczny;
2. Minimum 5-letnie doświadczenie w branży IT – warunek konieczny;
3. Posiadanie wszechstronnej wiedzy technicznej obejmującej heterogeniczne
środowiska informatyczne (takie jak: Windows, Linux, OSX, Android, IOS, systemy
chmurowe, bazy danych SQL, systemy wbudowane, architektury x86) – warunek
konieczny;
4. Doświadczenie w programowaniu w różnych środowiskach i językach (java, C, C++,
php, XHTML, bash, awk, sed) – warunek konieczny;
5. Doświadczenie w obsłudze baz danych mysql oraz postgres – warunek konieczny;
6. Posiadanie certyfikatu CISSP – warunek konieczny;
7. Posiadanie certyfikatu CISA – warunek opcjonalny;
8. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny;

5. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze, podpisana przez osobę
upoważnioną;
2. Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania;
2. CV zawierające m.in. informacje dotyczące edukacji oraz wiedzy i doświadczenia,
określonego w ust. 4 pkt 3 ppkt: 1-8, wraz z podaniem danych umożliwiających
weryfikację spełnienia warunków, w tym w zakresie w którym jest to wymagane –
podanie tytułów projektów, nazw podmiotów na rzecz których projekty były
realizowane i działań, jakie zostały wykonane;
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
4. oświadczenie o niekaralności o następującej treści: „Oświadczam, że nie jestem
skazana/y prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo popełnione umyślnie
ścigane z urzędu ani za umyślne przestępstwo skarbowe. Oświadczam, że posiadam
pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych”
5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych z Zamawiającym, wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
6.

Kryteria oceny ofert
1. Kryterium formalne

W przypadku niespełnienia wymogów określonych w ust. 4 pkt 3 ppkt 1-5 oraz ust. 5 pkt 5
– oferta zostanie uznana za niespełniającą wymagań, nie zostanie dopuszczona do oceny
merytorycznej, co będzie skutkowało jej odrzuceniem.
2. Kryterium merytoryczne:
LP

Kryterium

1

Waga kryterium – ilość
punktów

Wysokość wynagrodzenia – cena 1 godziny
netto
RAZEM

100 pkt.
100 pkt.

Punkty wyliczone będą na podstawie wzoru: S = C
gdzie:
S – suma uzyskanych punktów
C – punkty z kryterium Wysokość wynagrodzenia godzinowego netto
Kryterium 1 – Wysokość wynagrodzenia
C = (Cmin/Cof) x 100 pkt
gdzie:
Cmin – najniższe wynagrodzenie wśród składanych ofert
Cof – wartość danej oferty
C – ilość przyznanych punktów za kryterium Wysokość wynagrodzenia
7.

Miejsce i termin składania ofert:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej na adres:
passus@passus.com.pl. Oferta złożona w wersji elektronicznej winna zawierać w tytule maila
adnotację: „Konkurs - Architekt ds. Baz danych i bezpieczeństwa IT”
W przypadku składania ofert w wersji papierowej, należy przesłać ją
Zamawiającego na adres:
Passus SA
Ul. Bzowa 21
02-708 Warszawa
Na kopercie należy umieścić dopisek:
„Konkurs - Architekt ds. Baz danych i bezpieczeństwa IT”
Termin składanie ofert upływa w dniu: 09.11.2015r.

do siedziby

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane – decyduje data
dostarczenia oferty do Zamawiającego)

8.

Formalności po wyborze oferty
1. Informacja o wynikach konkursu zostanie
umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego w zakładce: o nas/aktualności oraz zostanie wysłana drogą elektroniczną
do wszystkich Podmiotów, biorących udział w niniejszym Konkursie.
2. Warunkiem podpisania Umowy z wybranym Podwykonawcą będzie podpisanie przez
Zamawiającego Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach programu POIR,
Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr
1/1.1.1/2015).
3. Jeśli Podwykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, uchyli się od
zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych,
bez obowiązku przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych z
Zamawiającym

Załącznik nr 1
Architekt ds. Baz danych i bezpieczeństwa IT
Ja niżej podpisany/podpisana:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko)

Działając w imieniu i na rzecz:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres )

Składam ofertę na pełnienie funkcji: Architekt ds. Baz danych i bezpieczeństwa IT

Oświadczam że zapoznałem/zapoznałam się z zakresem Konkursu, spełniam wszystkie wymagania
określone przez Zamawiającego.
Oferuje stawkę za godzinę pracy netto w wysokości……………….. zł
Słownie:…………………………………………… zł

Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego do niniejszej oferty
dołączam:

1. CV
2. Dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie
3. Oświadczenie dotyczące braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 2

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych z Zamawiającym
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu, oświadczam iż nie jestem powiązany kapitałowo ani
osobowo z Zamawianym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 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 zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu 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;

Miejscowość, data
………………………………………………………………..

Podpis
………………………………………………………………..

