Radom,dnia03.11.2017
r
.
ZAPYTANIEOFERTOWENR1/2017/DOR3.1.2
zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn. „Opracowanie strategii marki

odzieżowejBezAlewramachbonunadoradztwo”RPMA.03.01.02-14-8402/17
BezAle Sandra Skrzypczak 
zaprasza do złożenia ofert na usługę doradztwa profesjonalnego w
projekcie RPMA.03.01.02-14-8402/17 
pn. „Opracowanie strategii marki odzieżowej BezAle

w ramach bonu na doradztwo” realizowanym w ramach Działania „3.1 Poprawa rozwoju MŚP na
Mazowszu”
RegionalnegoProgramuOperacyjnegoWojewództwaMazowieckiegonalata2014-2020.

1. NazwaiadresZamawiającego:

BezAleSandraSkrzypczak
Ul.Miła7
26-600Radom
NIP:
7962692938
http://www.bezale.eu
Osobadokontaktu:SandraSkrzypczak
tel:
+4
 8664788335
email:bezale.info@gmail.com
2. Trybudzieleniazamówienia:
Zamówienierealizowanejestwoparciuozasadękonkurencyjnościzgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 oraz Zasad Kwalifikowalności Wydatków w Ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 i nie stanowi postępowania w
rozumieniuUstawyPZP.

3. Informacjaoprzedmiociezamówienia:

Zakres
doradztwamanaceluwsparcieprowadzeniairozwojudziałalnościfirmypoprzez
zakup
prorozwojowejusługidoradczejospecjalistycznymcharakterze.Głównądziałalnością
Wnioskodawcyjestprojektowanieisprzedażodzieżydamskiej.Wnioskodawcachce
wprowadzićdoofertykolekcjeodzieżyfunkcjonalnej(adaptacyjnej),czyliodzieży
przeznaczonejdlaosóbzniepełnosprawnościami.
Wskładzamówieniawchodzą:
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1)Przedmiotdoradztwaobjętyniniejszymwnioskiemodofinansowaniemapomócfirmiew
zdobyciuprzewagikonkurencyjnejopartejna3głównychfilarach,tj.opracowanie
strategiirozwojuuwzględniającejstrategięmarketingową,finansowąitechnologiczną.
2)Planowanewramachprojektuusługidoradczeodnosząsiędziałańw
obszarzeanalizyrynkowejorazweryfikacjirzeczywistychpotrzebrozwojowych
Wnioskodawcy.
3)Usługdotyczącychopracowaniastrategiirozwojuprzedsiębiorstwa,w
szczególnościstrategiirozwojuwoparciuonowetechnologielubinnowacyjne
rozwiązania;usługzwiązanychzmonitorowaniembiznesuiprognozowaniem,
pozwalającychnaokreśleniekierunkówdalszegorozwoju;usługzwiązanychz
organizacjąizarządzaniemprzedsiębiorstwemwarunkującychdalszyrozwójdziałalności
lubefektywnościprzedsiębiorstwa.
4)Efektemzakończeniabędzieprzedstawieniepełnegoraportuzprzeprowadzonychdziałań
(konsultacjebezpośrednie,analizadokumentów).
1. Zleceniodawcaudzieli/udostępni
bardziejszczegółoweinformacjedotycząceprzedmiotowego
zamówieniajeżeliniezbędnedozłożeniaofertynawniosekOferentaspełniającegowymagane
wniniejszymzapytaniukryteria.Uwzględniasięmożliwośćpodpisaniaklauzuli
poufnościowej.
Zleceniodawca zobowiązuje się do przedstawienia wybranemu Wykonawcy wszystkich
posiadanych przez siebie informacji dotyczących przedmiotu zamówienia oraz do czynnego
uczestniczenia w prowadzonych pracach. Od Wykonawcy wymaga się podpisania deklaracji
poufności,zuwzględnieniemsankcjiwprzypadkunaruszeniatajemnicyprzedsiębiorstwa.
.
2. WspólnySłownikZamówień(CPV):
85312320–8UsługiDoradztwa
73000000-2 usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe, oraz pokrewne usługi
doradcze
72000000-5Usługiinformatyczne
79000000-4Usługibiznesowe
3. Zamawiającyniedopuszczamożliwościskładaniaofertczęściowychaniwariantowych.
4. W ramach ofert należy podać cenę jednostkową brutto i netto każdej usługi wykazanej w
Załącznikunr1(Wzórformularzaofertowego).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą w
odniesieniu do złożonej oferty w zakresie terminu realizacji, terminów płatności, a także
innychparametrówoiletakiezmianyniebędąstanowiłyistotnejzmianycharakteruumowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, nie
wybraćżadnejofertylubzmodyfikowaćtreśćzapytaniaofertowego,wszczególnościkiedy:
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-

niezłożonożadnejofertyniepodlegającejodrzuceniu
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyćnarealizacjęumowy
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
przewidziećprzedogłoszeniemzapytaniaofertowego
8. Z tytułu unieważnionego postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w
stosunkudoZamawiającego.
9. Informacje na temat wyniku postępowania lub o jego unieważnieniu Zamawiający zamieści na
stronie,naktórejzostałozamieszczoneogłoszenie.
10. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert. Na wniosek Zamawiającego termin związania ofertą może zostać
wydłużonyo60dni.
4. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z wytycznymi programowymi: „Okres realizacji projektu
nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty opublikowania listy o wyborze projektu do
dofinansowania.”Okresrealizacjiusługidoradczejniemożeprzekroczyćdnia19-04-2018r
5. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich spełniania
orazwykluczania:
1) Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym 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,
polegającewszczególnościna:
a) uczestniczeniuwspółcejakowspólnikspółkicywilnejlubspółkiosobowej,
b) posiadaniuconajmniej10%
udziałówlubakcji,
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
bocznejlubwstosunkuprzysposobienia,opiekilubkurateli.
2) W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których toczy się
postępowanielikwidacyjnelubupadłościowe
3) DopostępowaniadopuszczenizostanąnastępującyWykonawcy:
● Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
wewskazanychterminach
● Posiadają wiedzę i doświadczenie, a także posiadają kadrę zdolną do realizacji
przedmiotuzamówienia
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4) Wykonawcami usług mogą być Instytucje Otoczenia Biznesu uprawnione do realizacji usługi
doradczej o charakterze prorozwojowym posiadające akredytację Instytucji Zarządzającej
RPO WM (akredytacja Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących
prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze) / akredytację instytucji na
szczeblu krajowym (Ministerstwa Rozwoju) dla ośrodków innowacji świadczących usługi
proinnowacyjne
6. Opissposobuprzygotowaniaoferty:
1) Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
(Załączniknr1Wzórformularzaoferty)wrazzwypełnionymizałącznikami2i3.
2) Każdydokumentskładającysięnaofertęmusibyćczytelny.
3) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymiwewłaściwymrejestrzelubewidencjidziałalnościgospodarczej.
4) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników, winny być sporządzone zgodnie ze wzorami co do treści oraz opisu kolumn
iwierszy.Ofertapowinnazawierać:
a) datęsporządzenia,
b) adreslubsiedzibęWykonawcy,e-mail,numertelefonu,
c) wypełnione wszystkie wymagane pola (dane Wykonawcy, ceny jednostkowe netto
i brutto, cenę całkowitą netto i brutto, łączną cenę oferty netto i brutto,
przewidywanytermin
realizacji),
d) byćpodpisanąprzez
Wykonawcę,
5) InnedokumentyistotnezpunktuwidzeniaOferenta
Ocenaspełnieniawarunkówudziałuwpostępowaniudokonywanabędziewoparciuo
dokumentyzłożoneprzezWykonawcęwniniejszympostępowaniumetodąwarunku
granicznego:spełnia/niespełnia
Wykonawcy,którzyniewykażąspełnieniawarunkówudziałuwpostępowaniupodlegać
będąwykluczeniuzudziałuwpostępowaniu.OfertęWykonawcywykluczonegouważa
sięzaodrzuconą.
7.

Miejsceorazterminskładania
ofert:
1) Ofertynależyskładaćdodnia13.11.2017r.
2) Ofertyzłożonepoterminieniebędąrozpatrywane.
3) Oferty należy przesyłać na adres mailowy: bezale.info@gmail.com lub dostarczyć
osobiściebądźkurieremnaadresZamawiającego(zgodniezpkt.1Zapytania)
4) Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej na
której zostało upublicznione niniejsze zapytanie ofertowe. Zamawiający poinformuje
Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wynikach telefonicznie lub
mailowo.
4

5) Zamawiający w trakcie oceny ofert może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień
dotyczących złożonych przez nich ofert w zakresie ceny, terminów, treści, a także może
zażądaćudokumentowaniauprawnieńlubdoświadczenia.
6) Wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, informacje przekazywane będą wzajemnie drogą
elektroniczną.
7) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień w ciągu
24godzinoddatyprzesłaniawezwanianaadresmailowypodanywofercie.
8) Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego drogą mailową (wraz z podaniem z podaniem danych podmiotu składającego
pytania)wterminieniepóźniejszymniżciągu2dnioddatywszczęciapostępowania.
8. Kryteriawyborunajkorzystniejszejoferty:
Cena–100%dlacałościowegozamówieniawramachopisuprzedmiotuzamówienia.
Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o przesłane w odpowiedzi na niniejsze zapytanie
oferty. Wykonawca oferujący najniższą cenę otrzyma 100 pkt., natomiast pozostałe oferty
otrzymają liczbę punktów wyliczoną wg wzoru: (cena najniższa z oferowanych/ cena danej
oferty)x100pkt.
W przypadku wpłynięcia oferty o 30% niższej od średniej wartości pozostałych złożonych
ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty bez wezwania do
wyjaśnień.WtakiejsytuacjiWykonawcynieprzysługujążadneroszczenia.
9. Załączniki
Załączniknr1.Wzórformularzaofertowego.
Załączniknr2.Oświadczenieobrakupowiązań.
Załącznik nr 3. Oświadczenie o posiadaniu statusu instytucji otoczenia biznesu spełniającej
wymaganiaudziałuwpostępowaniu.
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Załączniknr1
dozapytaniaNR1/2017/DOR3.1.2zdnia03.11.2017
…………………………………….
Miejscowośćdata

Formularzofertowy
I.
Dane
Oferenta
1
Nazwaoferenta
2
Adres
3
Adres
do
korespondencji
4
5

Tel
E-mail

Lp.

Rodzajusługi
(
w
odniesieniu
do
założeń
określonychwprzedmiocie
zamówienia)

Wartośćnetto

WartośćBrutto

Zakres
współpracyzIOBprzewidujewszczególności:
Przedmiotdoradztwaobjętyniniejszymwnioskiemo
dofinansowaniemapomócfirmiewzdobyciuprzewagi
konkurencyjnejopartejna3głównychfilarach,tj.opracowanie
strategiirozwojuuwzględniającejstrategięmarketingową,
finansowąitechnologiczną.
2.
Planowanewramachprojektuusługidoradczeodnosząsię
działańwobszarzeanalizyrynkowejorazweryfikacji
rzeczywistychpotrzebrozwojowychWnioskodawcy.
3.
Usługdotyczącychopracowaniastrategiirozwoju
przedsiębiorstwa,wszczególnościstrategiirozwojuwoparciuo
nowetechnologielubinnowacyjnerozwiązania;usług
związanychzmonitorowaniembiznesuiprognozowaniem,
pozwalającychnaokreśleniekierunkówdalszegorozwoju;usług
związanychzorganizacjąizarządzaniemprzedsiębiorstwem
warunkującychdalszyrozwójdziałalnościlubefektywności
przedsiębiorstwa.
4.
Efektemzakończeniabędzieprzedstawieniepełnegoraportuz
przeprowadzonychdziałań(konsultacjebezpośrednie,analiza
dokumentów).
RAZEM
1.

TERMINREALIZACJI:
1. Oświadczam,że:
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●

zapoznałem/amsięztreściązapytaniainiewnoszędoniejzastrzeżeńorazprzyjmujęwarunki
w
niej
zawarte,

●

wceniepodanejwofercieuwzględnionezostaływszystkiekosztywykonanianiniejszego
zamówienia.

2. Zobowiązujęsiędozawarciaumowy
wmiejscuiterminiewskazanymprzezZamawiającegow
przypadku
przyznaniamizamówienia.
Pozostałeoświadczenia:
1. Wykonawcaoświadcza,żeposiadauprawnieniadowykonywaniaokreślonychczynności,
które
w
ramachniniejszegoprojektuwymaganesąprzepisamiprawa.
Podpis
2. Wykonawcaoświadcza,żeposiadaniezbędnąwiedzęidoświadczeniedowykonaniazamówienia
zgodniezwarunkamiudziałuwpostępowaniu.
Podpis

………………………
miejscowość,data

..……………………………
podpisorazpieczątkaosoby/osób
uprawnionej/ychdoreprezentowania
Wykonawcy
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Załączniknr2dozapytania
nr1/2017/DOR3.1.2
zdnia03.11.2017
r.

OŚWIADCZENIEOBRAKUPOWIĄZAŃ

Oświadczam,żewdniuzłożeniaofertywodpowiedzinaZapytanieofertowenr1/2017/DOR
3.1.2zdnia
03.11.2017r.niejestempowiązanyosobowolubkapitałowozBezAle
Sandra
SkrzypczaklubosobamiupoważnionymidozaciąganiazobowiązańwimieniuBezAleSandra
Skrzypczaklubosobamiwykonującymiwjejimieniuczynnościzwiązanezprzygotowaniemi
przeprowadzeniemprocedurywyboruwykonawcy,wtymzosobamibiorącymiudziałwprocesie
ocenyofert.
Przezpowiązaniakapitałowelub
osobowerozumiesięwzajemnepowiązaniamiędzyBezAle
SandraSkrzypczaklubosobamiupoważnionymidozaciąganiazobowiązańwimieniu
BezAleSandra
Skrzypczak
lubosobamiwykonującymiwimieniuBezAleSandraSkrzypczak
czynnościzwiązane
z
przygotowaniemiprzeprowadzeniemprocedurywyboruwykonawcyawykonawcą,polegającew
szczególnościna:
a) uczestniczeniuwspółcejakowspólnikspółkicywilnejlubspółkiosobowej,
b) posiadaniuconajmniej10%udziałówlubakcji,
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
wliniibocznejlubwstosunkuprzysposobienia,opiekilubkurateli.

………………………
miejscowość,data

..……………………………
podpisosoby/osóbuprawnionej/ych
doreprezentowaniaOferenta
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Załączniknr3dozapytania
nr1/2017/DOR3.1.2zdnia03.11.2017
r.
OŚWIADCZENIEOPOSIADANIUSTATUSUINSTYTUCJIOTOCZENIABIZNESU
SPEŁNIAJĄCEJWYMAGANIAUDZIAŁUWPOSTĘPOWANIU
Oświadczam,że………………………………………………………..(nazwaOferenta)jestjedną/jednymz
niżej
wymienionychpodmiotów(proszęozaznaczeniewłaściwejkategoriipodmiotu):

❑

IŻRPOWM–akredytacjaMazowieckichInstytucjiOtoczeniaBiznesu(IOB)
świadczącychusługidoradczeospecjalistycznymcharakterze

❑

MinisterstwaRozwoju–akredytacjaOśrodkówInnowacjiświadczącychusługi
proinnowacyjne

………………………
miejscowość,data

..……………………………
podpisosoby/osóbuprawnionej/ych
do
reprezentowaniaWykonawcy
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