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Tytuł ogłoszenia: Zatrudnienie specjalisty na stanowisku
Graphic Designer
Nazwa
Termin składania ofert
Miejsce i sposób
składania ofert
Skrócony opis
zamówienia

Kategoria
Miejsce realizacji
Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia

Zatrudnienie specjalisty na stanowisku Graphic Designer
Termin składania ofert 7 dni od daty publikacji
Oferty należy składać na załączonym formularzu za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: praca@tomorrow.pro lub w siedzibie
Spółki na ulicy Angorskiej 27/7, 08-913 Warszawa.
Przedmiotem zapytania jest wybór 2-3 osób w roli specjalisty Graphic
Designer. Wybrane osoby będą stanowić personel do realizacji projektu
pt. „System VR Mind™ i VR Mind+™ – badania i przygotowanie do
wdrożenia”
Praca, usługi
Warszawa, mazowieckie
Wybór 2-3 osób w roli specjalisty Graphic Designer. Wybrane osoby będą
stanowić personel do realizacji projektu pt. „System VR Mind™ i VR
Mind+™ – badania i przygotowanie do wdrożenia.” Tomorrow Sp. z o.o.
realizuje projekt, którego celem jest stworzenie nowych produktów
medycznych wspierających terapię fobii społecznej przy użyciu
rzeczywistości wirtualnej.
Wykonawca będzie bezpośrednio zaangażowany w realizację prac
badawczo-rozwojowych, których celem jest stworzenie interwencji
terapeutycznej realizujące cele kliniczne opracowane przez zespół
ekspertów Projektu. Realizacja zlecenia przez Wykonawcę obejmuje
wykonanie niżej wymienionych czynności o charakterze badań
przemysłowych i prac rozwojowych.
1. Zlecone prace obejmować będą:
• przygotowanie grafik koncepcyjnych,
• projektowanie interfejsu graficznego,
• przygotowanie tekstur dla modeli i efektów 3d.

CPV

Harmonogram realizacji
zamówienia
Wiedza i doświadczenie

2. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
a) przekazanie Kierownikowi Projektu wszelkich materiałów dotyczących
przedmiotowych prac
b) zapoznanie się z dokumentacją Projektu niezbędną do wykonania
przedmiotu Umowy wskazaną przez Zamawiającego
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania
oprogramowania, internetowe i wsparcia
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
72212180-4 Usługi opracowywania oprogramowania medycznego
72212190-7 Usługi opracowywania oprogramowania
79822500-7 Usługi projektów graficznych
Realizacja w okresie realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2019 roku
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełnią
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Lista dokumentów

Ocena oferty

warunki określone w niniejszym Zapytaniu, w tym przede wszystkim
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Oferent
wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat brał udział w realizacji:
• w co najmniej 2 projektach VR lub projektach polegających na
opracowaniu systemów multimedialnych na stanowisku Grafik/
Grafik Designer.
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wzorem w niniejszym
dokumencie.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wyłącznie spośród ofert
nieodrzuconych.
2. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie wyrażonej
punktowo oferty przy zastosowaniu następujących kryteriów:
Punkty = (cena minimalna / cena oferenta) x 80 pkt. + wartość uzyskanej
oceny doświadczenie (max. 20 pkt.)
Cena – podanie ceny usługi świadczonej w okresie za 1 mc, przy założeniu
obciążenia 150-170 roboczogodzin - 80% (0-80 pkt.),
Doświadczenie – 20% (0-20 pkt.) - weryfikacja na podstawie złożonego
oświadczenia, ilość minimalna lat doświadczenia na danym stanowisku
(2) – 5 pkt.; za każdy kolejny rok doświadczenia 2 pkt. maksymalnie do
20 pkt.
3. Oferta, która otrzyma największa liczbę punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
ilością uzyskanych punktów.
4. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełnią warunki udziału w
postępowaniu, będzie mniejsza niż liczba osób, przewidzianą do wyboru,
Zamawiający wybierze wszystkich Oferentów, którzy spełnią te warunki.
5. W przypadku, gdy więcej niż jeden Oferent uzyska taką samą ilość
punktów, Zamawiający wybierze Oferenta który brał udział w większej
ilości projektów w dziedzinie zbliżonej do przedmiotowego projektu.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający ma prawo
wykluczyć Oferentów:
1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie
wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie;
2) których oferty zostały wybrane, jako najkorzystniejsze, a z którymi nie
doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po ich stronie w okresie
ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania;
3) wobec których Zamawiający odstąpił od umowy, lub którym
wypowiedział umowę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli
to odstąpienie lub wypowiedzenie nastąpiło w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
4) którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania o
udzielenie zamówienia wykonali zamówienie nienależycie, w
szczególności otrzymali ocenę niedostateczną za sposób wywiązania się z
zawartej umowy.
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Inne

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:
1) Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu;
2) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
3) Oferentów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zmawiającym.
3. Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa
w §13 ust. 2 pkt. 5 - 10 Regulaminu, stanowi podstawę wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji usługi
wskazanej w zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny.
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Formularz oferty: Zatrudnienie specjalisty na
stanowisku Graphic Designer
Nazwa / Imię i nazwisko
oferenta
Adres oferenta, nr
telefonu, adres e-mail
Data przygotowania
oferty
Ważność oferty
Oczekiwane
wynagrodzenie
miesięczne
Doświadczenie Oferenta

60 dni
umowa zlecenie/umowa o
dzieło - wartość brutto
Samozatrudnienie / FV –
wartość netto
1.

……………………………………………………..
Podpis
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