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PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 

nr 1/07/2019 

 

dotyczące projektu realizowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

 

  

Działanie 1.3  Rozwój przedsiębiorczości. 

Poddziałanie  1.3.2 

Schemat 1.3 C.2 

Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF  

Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB 

Tytuł projektu:  

 

Granty na usługi doradcze dla MSP z Obszaru Legnicko-

Głogowskiego” 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

 

 

Zamawiający: 

SWEET WORLD K. MAŁODOBRY-STASIAK, K. PURA SPÓŁKA JAWNA 

Chróstnik 105 

59-311 Chróstnik 

NIP 6922452191 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

1. Usługa doradcza w zakresie nowych dróg pozyskiwania klientów przy zastosowaniu 
marketingu sieciowego z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, Google AdWords. 

Modelowy zakres u usługi obejmuje: 
I. Analiza sytuacji i potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa  

II. Lista luk wiedzy związanej z marketingiem sieciowym oraz narzędziami informatycznymi 

online  

III. Wybranie metod promocji produktów 

a)  Zastosowanie Narzędzie Google Analytics  

b)  Zastosowanie narzędzia Google Adwords 

c)  Promocja w mediach społecznościowych 

IV. Proponowany plan działań modernizacyjnych oraz potencjalne drogi rozwoju 

V. Podsumowanie raportu z wyszczególnieniem najważniejszych kierunków rozwoju. 

Wspólny słownik zamówień (CPV):79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności 

gospodarczej 
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2. Usługa doradcza w zakresie opracowania możliwości pozyskania dotacji na rozwój 
działalności. 

Modelowy zakres usługi obejmuje: 

I. Analiza sytuacji i potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa, oferty firmy.  

II. Rozmowa wprowadzająca, dotycząca stanu przedsiębiorstwa, spotkania z Zarządem / 

właścicielami oraz rozmowy uszczegóławiające z kierownictwem, m.in.: kierownictwem 

marketingu, sprzedaży, produkcji itp. Wywiady z kluczowymi pracownikami firmy. 

III. Wizytacja i ogląd stanu obiektów i wykorzystywanych urządzeń, opis procesu 

produkcyjnego i potencjału innowacyjnego.  

IV. Analiza pozyskanych informacji, w tym dodatkowych dokumentów wewnętrznych 

przedsiębiorstwa. 

V. Opracowanie raportu zawierającego:  

a. ranking możliwości dotacyjnych w podziale na: 

i. krajowe, regionalne środki unijne oraz dotacje zewnętrzne (ZUS, Urząd Pracy, 

pożyczki, gwarancje bankowe) 

ii. rodzaje dotacji: inwestycyjne, eksportowe, B+R, szkoleniowe  

b.  opis beneficjenta 

c. charakterystykę beneficjenta i planowanych projektów wg kryteriów oceny projektów  

d. rekomendowane działania podnoszące szanse pozyskania dotacji 

e. charakterystykę dostępnych i potencjalnie dostępnych środków dotacyjnych 

f. wnioski i podsumowania 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności 

gospodarczej 

 

Zapytanie  ofertowe zostało upublicznione  w siedzibie  Zamawiającego w dniu 01.07.2019 r., co 

ukazane zostało na zdjęciu w załączniku do dokumentów. 

 

Dodatkowo na poniższe adresy e-mail  w dniu 01.07.2019 r. zostały wysłane zaproszenia do udziału w 

postępowaniu do trzech wybranych  Instytucji Otoczenia Biznesu : 

1. warr@warr.pl 

2. biuro@iges.pl 

3. kontakt@dfrp.pl 

 

Drogą mailową wpłynęła jedna ważna oferta od Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości z 

siedzibą przy ul. Piławskiej 8/1 we Wrocławiu. 

 

Wnioskodawca chcąc uzyskać więcej ofert, skontaktował się telefonicznie z innymi Instytucjami 

Otoczenia Biznesu telefonicznie i uzyskał telefoniczną ofertę od Izby Gospodarczej Europy Środkowej: 

1. Usługa doradcza w zakresie nowych dróg pozyskiwania klientów przy zastosowaniu 

marketingu sieciowego z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, Google AdWords – 

19 500,00 zł netto 

2. Usługa doradcza w zakresie opracowania możliwości pozyskania dotacji na rozwój działalności 

– 23 000,00 zł netto. 

 

 

mailto:biuro@dawg.pl
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Do oceny oferty przyjęto następujące kryteria i wagi procentowe: 

 

Kryterium Waga % 

Cena netto 100% 

 

Zamawiający dokonał 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” zostały obliczone wg następującego wzoru: 

 

 
 

Ocena ofert dla poszczególnych usług doradczych: 

 

1. Usługa doradcza w zakresie nowych dróg pozyskiwania klientów przy zastosowaniu 

marketingu sieciowego z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, Google AdWords 

 

 

lp Nazwa oferenta Cena netto w zł Punkty 

1 Dolnośląska Fundacja Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

17 000,00 100,00 

2 Izba Gospodarczej Europy 

Środkowej 

19 500,00 87,78 

 

 

2. Usługa doradcza w zakresie opracowania możliwości pozyskania dotacji na rozwój działalności  

 

lp Nazwa oferenta Cena netto w zł Punkty 

1 Dolnośląska Fundacja Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

20 000,00 100,00 

2 Izba Gospodarczej Europy 

Środkowej 

23 000,00 86,96 

 

 

Wybrano  ofertę firmy Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy                         

ul. Piławskiej 8/1 we Wrocławiu. 
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Oferent złożył oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 

 

 

 

 

 

05.07.2019 

…………………………………………………………….. 

             Data i podpis 

 
 


