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Chróstnik, dn. 14.11.2017 r. 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 21/GTB/2017 

 
dotyczące projektu realizowanego  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

 

 

Priorytet 3  Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

Działanie 3.3  Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw 

Poddziałanie 3.3.3  Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 

Tytuł projektu:  Rozwój działalności eksportowej Sweet World poprzez wejście na nowe rynki 

zagraniczne 

Nr projektu: POIR.03.03.03-02-0027/17 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

 

Zamawiający: 

 

SWEET WORLD K MAŁODOBRY STASIAK K PURA SPÓŁKA JAWNA 

Adres (siedziba): Chróstnik 105, 59-311 Chróstnik 

NIP: 6922452191 

REGON: 020776469 

Tel.: 600 050 895 

Adres e-mail: k.malodobry-stasiak@noveltycups.eu 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej na rynek RPA w zakresie 

umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa, pozyskania strategii rozwoju oraz wyznaczenie ścieżek 

ekspansji zagranicznej. Usługa musi zawierać stałe doradztwo w zakresie finansów, spraw prawnych i 

technicznych. 

Działania maja na celu  intensyfikację działań eksportowych, zwiększenie przychodów z eksportu oraz 

przygotowanie przedstawicieli firmy SWEET WORLD K MAŁODOBRY STASIAK K PURA 

SPÓŁKA JAWNA do udziału w targach w charakterze wystawcy. 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):  

79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne . 

 

Sposób obliczania ceny: 

 

1. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść 

w związku z realizacją usługi na jego rzecz, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT 

oraz ewentualnych upustów i rabatów. 

2. Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto wyrażoną w złotych polskich, obejmującą 

wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

3. W przypadku podania ceny w walutach obcych, wartość w złotych obliczona zostanie w oparciu o 

średni kurs złotego NBP z dnia dokonania wyboru oferty. 

4. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy. 
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Termin i miejsce wykonania zamówienia 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31.12.2017r. 

Miejsce wykonania zamówienia: Siedziba zamawiającego : Chróstnik 105, 59-311 Chróstnik 

 

Rodzaje kryteriów oceny: 

 

Kryterium Waga % 

Cena netto 100% 

 

Sposób oceny ofert: 

 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w 

oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100%=100 pkt.): 

 

 

Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

 
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
∙ 100 = 𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 

 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Ponadto 

zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami 

obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, między innymi: 

 

a) zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, 

b) zasadą ochrony uczciwej konkurencji, 

c) zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, 

d) zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku. 

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

 

Miejsce: SWEET WORLD K MAŁODOBRY STASIAK K PURA SPÓŁKA JAWNA 

Chróstnik 105, 59-311 Chróstnik 

Sposób: forma papierowa (poczta, osobiście lub przez kuriera) 

   

Termin składania ofert: do 22.11.2017 r., do godziny 8:00 

 

Termin ważności oferty: 50 dni. 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

 

a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, 

b) oferta powinna zawierać pełne dane o firmie (status prawny), 

c) zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert, 

d) informacji w sprawie postępowania udziela: Krzysztof Małodobry-Stasiak, tel. 600 050 895, e-mail: 
k.malodobry-stasiak@noveltycups.eu 
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Miejsce i termin rozstrzygnięcia oferty: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2017 r. o godzinie 14:00 w miejscu prowadzenia działalności 

Zamawiającego: SWEET WORLD K MAŁODOBRY STASIAK K PURA SPÓŁKA JAWNA 

Chróstnik 105, 59-311 Chróstnik 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców elektronicznie na adres e-

mail wskazany w ofercie . 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu: 

 

1. Z uwagi na specyfikę zamówienia Wykonawca musi posiadać potencjał do świadczenia tego 

rodzaju usług, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników pracujących 

na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio 

działającego na tym rynku.  

2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do  wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację 

usługi , która  posiada wykształcenie prawnicze na poziomie magistra prawa, wykształcenie wyższe 

z zakresu nauk ekonomicznych i doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w podmiocie 

zagranicznym. 

3. Dokumenty poświadczające posiadanie : 

a) potencjału do świadczenia usługi opisanego pkt.1 - oświadczenie, 

b) wykształcenia opisanego w pkt.2 – skany dyplomów, 

c) doświadczenia opisanego w pkt.2 – informacja o nazwie podmiotu, okresie zatrudnienia, 

zajmowanego stanowiska, 

4. Oferty złożone przez Wykonawców nie spełniających warunków z pkt.1–3 nie będą rozpatrywane.  

5. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. 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 

przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 5% 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. 

6. Oferent razem z ofertą powinien złożyć stosowne oświadczenie o braku powiązań osobowych i 

kapitałowych z Zamawiającym. Oferty nie zawierające stosownego oświadczenia zostaną 

odrzucone i nie będą oceniane. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podawania przyczyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


