Chróstnik, dn. 01.07.2019 r.
Zapytanie ofertowe nr 1/07/2019
dotyczące projektu realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Działanie 1.3
Poddziałanie 1.3.2
Schemat 1.3 C.2
Nazwa projektu:

Rozwój przedsiębiorczości.
Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI)
Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB
„Granty na usługi doradcze dla MSP z Obszaru Legnicko-Głogowskiego”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020.
Zamawiający:
SWEET WORLD K. MAŁODOBRY-STASIAK, K. PURA SPÓŁKA JAWNA
Chróstnik 105
59-311 Chróstnik
NIP 6922452191
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia są dwie poniższe usługi doradcze:
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.
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.
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III.
IV.
V.

Wizytacja i ogląd stanu obiektów i wykorzystywanych urządzeń, opis procesu
produkcyjnego i potencjału innowacyjnego.
Analiza pozyskanych informacji, w tym dodatkowych dokumentów wewnętrznych
przedsiębiorstwa.
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

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 16.09.2019 r.
Miejsce świadczenia usługi doradczej: Chróstnik 105, 59-311 Chróstnik (siedziba Grantobiorcy)
Sposób obliczania ceny:
1. Wartość przedmiotu dostawy powinna być podana w cenie netto + podatek VAT, który oferent
jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Należy ustalić cenę dla każdej usługi doradczej.
3. Cena powinna uwzględniać przedmiot zamówienia spełniający opisane wymagania oraz
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. W przypadku podania ceny w walutach obcych, wartość w złotych obliczona zostanie w oparciu
o średni kurs złotego NBP z dnia poprzedzającego dokonanie wyboru oferty.
Rodzaje kryteriów oceny:
Kryterium
Cena brutto

Waga %
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):
a) Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną za obie usługi doradcze, wymienione w opisie
przedmiotu zamówienia, wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
Punkty za kryterium „cena brutto ” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę. Ponadto zamawiający przy
dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na
wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, między innymi:





zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: Chróstnik 105, 59-311 Chróstnik
Sposób: forma papierowa (poczta, osobiście lub przez kuriera) lub forma elektroniczna na podany
adres-email: sweetworld.zapytania@wp.pl
Termin składania ofert: do 04.07.2019 r., do godziny 12:00
Za dzień skutecznego doręczenia uznaje się:
- w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy
kurierskiej – datę i godzinę doręczenia dokumentów do biura Zamawiającego.
w przypadku doręczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej – data i godzina otrzymania
oferty.
Termin związania z ofertą: 30 dni.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert.
O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi elektronicznie, wybranego Oferenta o wybraniu jego
oferty, na podany przez niego adres e-mail.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podawania przyczyn.
Informacji w sprawie postępowania udziela Krzysztof Małodobry-Stasiak tel. 76 847 62 02
Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca usługi doradczej jest Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB), która posiada
odpowiedni potencjał merytoryczny, techniczny i legitymuje się odpowiednim
doświadczeniem, adekwatnym dla zakresu przedmiotu zamówienia.
2. 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 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.
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