Krosno, dnia 26.10.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

§ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Krośnieńskie Fabryki Mebli KROFAM Sp. z o.o.
Ul. Gen. L. Okulickiego 2,
38-400 Krosno
NIP: 684-21-48-663
REGON: 370448283
Tel. 13 436 88 53
Adres strony internetowej: www.krofam.pl

§ 2. Postanowienia ogólne

Firma Krośnieńskie Fabryki Mebli KROFAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie w związku z
ubieganiem się o dofinansowanie projektu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia
audytu wzorniczego dla firmy Krośnieńskie Fabryki Mebli KROFAM Sp. z o.o. wraz z
opracowaniem strategii wzorniczej, na potrzeby projektu pn. „Opracowanie audytu wzorniczego i
strategii wzorniczej dla firmy KROFAM Sp. z o.o.”, w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na
konkurencję I Etap, Numer konkurs: 1, Rok: 2017.
Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej
zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. („wytyczne horyzontalne w zakresie
kwalifikowalności”) oraz art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359, z późn. zm.) („ustawa o PARP”).

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań w
kierunku rozwoju produktów (wyrobów, usług) wraz z rekomendacjami. Audyt wzorniczy
oznacza analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych,
której wynikiem jest strategia wzornicza.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79212000-3 – usługi audytu
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Branża w jakiej działa Zamawiający: Produkcja mebli, meble łazienkowe
2. Szczegółowy zakres zamówienia:
Przeprowadzenie audytu wzorniczego przedsiębiorstwa Zamawiającego polegającego na
analizie działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych,
której wynikiem jest strategia wzornicza.
Obszary audytu muszą obejmować m.in.:

I.

1) analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego,
technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej,
zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście
Zamawiającego trendów branżowych;
2) analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem;
3) analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego.
Opracowanie raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego Zamawiającego
(strategii wzorniczej) zawierającego co najmniej następujące elementy:

II.

1) ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa Zamawiającego zawierającą analizę wzorniczą
przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów
komunikacji z klientem, strategii marketingowej;
2) ogólny opis otoczenia Zamawiającego w zakresie designu zawierający co najmniej informacje
odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów,
3) opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów
branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek
Zamawiającego;
4) ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie Zamawiającego oraz jej
potencjału w tym zakresie;
5) zdefiniowanie problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie Zamawiającego (przy czym
problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie);
6) możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie Zamawiającego;
7) rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla przedsiębiorstwa Zamawiającego;
.
III.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty opis proponowanej metodyki
przeprowadzenia audytu wzorniczego zawierający co najmniej: opis działań wraz z podaniem
ekspertów odpowiedzialnych za ich realizację, harmonogram realizacji, wynik
przeprowadzonych działań.

Strategia wzornicza zostanie opracowana zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie
konkursu do Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW dostępnym na stronie
internetowej pod adresem: http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboruwnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-1-4-popw-etap-i-rok-2017.
V.
Wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania wyników przeprowadzonego audytu
wzorniczego podczas spotkania w siedzibie Zamawiającego.
VI. Wykonawca przygotuje jeden egzemplarz strategii wzorniczej w formie papierowej, o formacie
A4, spięte lub zbindowane trwale w jedną całość oraz 1 egzemplarz strategii wzorniczej w
formie elektronicznej (plik w formacie pdf.) na nośniku: CD/DVD, które dostarczy do
Zamawiającego w terminie wyznaczonego spotkania, o którym mowa w pkt. V powyżej.
VII. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych
przez PARP.
VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do opracowanej przez
Wykonawcę strategii wzorniczej. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ostatecznej
wersji strategii wzorniczej z Zamawiającym. Szczegółowe regulacje w zakresie czynności
IV.

odbioru opracowanej przez Wykonawcę strategii wzorniczej zostaną zawarte w umowie
warunkowej zawartej z wybranym Wykonawcą w niniejszym postępowaniu ofertowym. Uwagi
PARP do strategii wzorniczej oraz uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego
Wykonawca będzie uzupełniał bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.
IX. Wykonawca zobowiązany jest do wytypowania swojego przedstawiciela, który weźmie udział
w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP (ocena merytoryczna
Projektu o dofinansowanie którego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ubiega się
Zamawiający jest dokonywana przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w formie Panelu
Ekspertów) w trakcie, którego Zamawiający będzie zobowiązany do przeprowadzenie
prezentacji projektu obejmującej zagadnienia dotyczące następujących kryteriów oceny
merytorycznej:
1) Wnioskodawca posiada odpowiednią wiedzę pozwalającą na realizację projektu, ma
sprecyzowane oczekiwania rezultatów audytu oraz jest zdeterminowany do wdrażania działań
z niego wynikających.
2) Cel projektu oraz działania zaplanowane w projekcie wpisują się w obszar wzornictwa oraz w
cele działania 1.4 POPW.
3) Wskazany Wykonawca (wybrany w niniejszym postępowaniu ofertowym) posiada potencjał
niezbędny do należytego świadczenia usług oraz zapewnia ich realizację przez osoby
posiadające niezbędne kwalifikacje.
Prezentacji musi dokonać oprócz Zamawiającego lub jego pracownika również przedstawiciel
Wykonawcy audytu wzorniczego w zakresie kryterium „Wskazany wykonawca posiada
potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług oraz zapewnia ich realizację przez
osoby posiadające niezbędne kwalifikacje”.
Termin posiedzenia Panelu Ekspertów ustala PARP. Wyznaczony termin Panelu Ekspertów
nie będzie mógł ulec zmianie. W przypadku niestawienia się Zamawiającego lub
przedstawiciela wykonawcy audytu wzorniczego na posiedzenie Panelu Ekspertów w
wyznaczonym terminie, projekt otrzymuje zero punktów w każdym z kryteriów
merytorycznych i nie może zostać wybrany do dofinansowania.
Czas na przeprowadzenie prezentacji zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I Działania 1.4
„Wzór na konkurencję” PO PW to 10 minut.
Przebieg posiedzenia Panelu Ekspertów w części, w której uczestniczyć będzie wnioskodawca
oraz wykonawca audytu wzorniczego, będzie podlegał rejestracji dźwiękowej i wizualnej.
§ 4. Termin i miejsce wykonania zamówienia

1. Termin realizacji umowy: w przedziale czasowym od 01.03.2018r. do 20.08.2018r., z
zastrzeżeniem, że audyt wzorniczy musi rozpocząć się najpóźniej w terminie jednego miesiąca od
dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z PARP przez Zamawiającego a okres realizacji
projektu nie może przekraczać 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia projektu. Planowany termin
rozpoczęcia audytu wzorniczego: do 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy o
dofinansowanie projektu i poinformowania Wykonawcy o tym fakcie.
2. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia audytu wzorniczego zostanie ustalony przez
Zamawiającego w konsultacji z wybranym Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia jak i
terminów ustalonych w harmonogramie przeprowadzenia audytu wzorniczego. Nowe terminy będą
ustalane w konsultacji z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą.
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§ 5. Umowa warunkowa

1. Zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu konkursu w ramach Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie
1.4 Wzór na konkurencję I Etap, Nr konkursu: 1, Rok: 2017 po wyborze Wykonawcy w niniejszym
postępowaniu ofertowym a przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Zamawiający zawrze
umowę warunkową na realizację audytu wzorniczego, która zawierać będzie co najmniej (zgodnie
z zakresem minimalnym umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego stanowiącym
załącznik nr 7 do ww. Regulaminu konkursu):
1. Opis działań planowanych do realizacji w ramach audytu wzorniczego z uwzględnieniem
harmonogramu i miejsca ich realizacji;
2. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii
wzorniczej;
3. Informację o zespole Wykonawcy realizującym audyt oraz opracowującym strategię
wzorniczą wraz z przypisaniem osób do poszczególnych działań;
4. Informacje o osobach wyznaczonych ze strony Zamawiającego do współpracy przy realizacji
audytu i opracowania strategii wzorniczej;
5. Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za realizację działań związanych z
przeprowadzeniem audytu oraz opracowaniem strategii wzorniczej;
6. Kwestie przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do
wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i
opracowaniem strategii wzorniczej;
7. Zobowiązanie Wykonawcy do udziału jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu Ekspertów
w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I
Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW;
8. Zobowiązanie Wykonawcy do opracowania strategii wzorniczej zgodnie z wymogami
określonymi w Regulaminie konkursu do Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”
POPW;
9. Zobowiązanie Wykonawcy do uzgodnienia ostatecznej wersji strategii wzorniczej z
Zamawiającym;
10. Zobowiązanie Wykonawcy do uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych przez
PARP;
11. Warunek uzależniający obowiązywanie umowy od umieszczenia projektu Zamawiającego na
liście projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
opublikowanej na stronie internetowej PARP albo warunek uzależniający obowiązywanie
umowy od otrzymania informacji od PARP o przyznaniu dofinansowania. Do czasu zawarcia
umowy o dofinansowanie Zamawiający realizuje projekt na własne ryzyko;
12. Zobowiązanie Wykonawcy do realizacji usługi doradczej zgodnie z zasadami Działania 1.4
„Wzór na konkurencję” POPW.
2. Umowa warunkowa zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, będzie również zawierać obligatoryjnie postanowienia
dotyczące kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia
przez Wykonawcę.
§ 6. Miejsce realizacji zamówienia

1. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego: ul. Gen. L. Okulickiego 2, 38-400
Krosno
2. Miejsce dostarczenia strategii wzorniczej: jak wyżej.

3. Wykonawca pokrywa koszty związane z dostarczeniem strategii wzorniczej do miejsca
wskazanego powyżej.
§ 7. Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca
przedstawi udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów
(wyrobów lub usług) tj. wykaz przeprowadzonych:
–

co najmniej trzech projektów dotyczących projektowania strategii rozwoju produktów
(wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek, w ostatnich pięciu latach.


Wskazane jest, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu
strategii rozwoju produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy
Wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju
produktów tylko w jednej branży, może być Wykonawcą w projektach dotyczących
branży gospodarki, w której posiada doświadczenie.

Branża Zamawiającego: Produkcja mebli, meble łazienkowe
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w
postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów (wymóg przedstawienia stosownych dokumentów
potwierdzających doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w
szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z
osiągniętymi efektami), o których mowa w § 7 pkt 1) zapytania ofertowego. Z treści załączonych do
oferty Wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego
warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) muszą wykazać, że
wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia jeden z Wykonawców samodzielnie.
2. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca zapewni udział w realizacji zamówienia:
–





co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co
najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów
(wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z
wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach.

Wskazane jest, aby ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii
rozwoju produktów w różnych branżach gospodarki.
W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii
rozwoju produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach
dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie.
Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał
udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa.

Branża Zamawiającego: Produkcja mebli, meble łazienkowe
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Wykonawca zapewni w realizacji zamówienia udział zespołu składającego się z co najmniej 2
ekspertów. Eksperci wskazani przez Zamawiającego w wykazie będą uczestniczyć w
wykonaniu przedmiotu zamówienia. Co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów musi
posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa.
Wykonawca przedstawia wykaz ekspertów spełniających ww. warunki.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w
postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 2) zapytania ofertowego (wymóg
przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających doświadczenie ekspertów w realizacji
projektu/usługi dotyczących projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z
wdrożeniem na rynek). Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności
referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi
efektami. Z treści załączonych do oferty Wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu
potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca
ten warunek spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, wspólnicy
spółek cywilnych) muszą wykazać, że wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia
jeden z Wykonawców samodzielnie.
3. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych (warunek braku
powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym).
W przypadku Zamawiającego, który nie jest Zamawiającym w rozumieniu Pzp zamówienia nie
mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim 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
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
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.

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o PARP „Podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia
przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od Agencji takie wsparcie i nie jest
zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych,
dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji”.
Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy o PARP „Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać
zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym
mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli”.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w
postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w § 7 pkt 3) zapytania ofertowego. Z treści załączonego
do oferty Wykonawcy oświadczenia mającego na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku
jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) muszą wykazać, że wyżej
wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia każdy z Wykonawców samodzielnie.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
4. Zaległości publicznoprawne wobec ZUS i US: Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty
przez podmioty zalegające z płatnościami publicznoprawnymi wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w
postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez
Wykonawcę potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii właściwych zaświadczeń z US i ZUS,
wydanych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich
w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym będzie
to skutkowało odrzuceniem oferty.
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
§ 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykaz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, o których to warunkach jest mowa w § 7 zapytania ofertowego:
1)

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego wiedzy i doświadczenia (§ 7 pkt 1), Wykonawca przystępujący do
postępowania zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty wykaz wykonanych co
najmniej trzech projektów dotyczących projektowania strategii rozwoju produktów
(wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek, w ostatnich pięciu latach wraz z
załączeniem
stosownych
dokumentów
potwierdzających
doświadczenie.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których
mowa powyżej w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez
osobę/osoby uprawnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy.

2)

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (§ 7 pkt
2), Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest dołączyć do swojej

7

oferty wykaz co najmniej 2 ekspertów, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadających doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów
dotyczących projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz
z wdrożeniem na rynek, w ostatnich pięciu latach wraz z załączeniem stosownych
dokumentów potwierdzających doświadczenie. Zamawiający wymaga także
przedstawienia pisemnego oświadczenia eksperta o zgodzie na zaangażowanie go jako
eksperta do realizacji zadań będących przedmiotem oferty oraz jego zobowiązania do
udziału w pracach związanych z realizacją przedmiotu oferty w przypadku wyboru oferty
Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę
dokumentów, o których mowa powyżej w formie kopii potwierdzonych za zgodność z
oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia doświadczenia ekspertów, o
którym mowa wyżej oddzielnie dla każdego eksperta. Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia dokumentów potwierdzających doświadczenie co najmniej
jednego wyznaczonego eksperta w zakresie wzornictwa.
3)

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego powiązania kapitałowego lub osobowego (§ 7 pkt 3), Wykonawca
przystępujący do postępowania zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty oświadczenie
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a
Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

4)

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
dotyczącym braku zaległości publicznoprawnych wobec US i ZUS, wykonawca
przystępujący do postępowania zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty potwierdzone
za zgodność z oryginałem kopie właściwych zaświadczeń z US i ZUS, wydanych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty aktualny odpis KRS (wydruk pobrany z
właściwej strony internetowej) lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji O Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony
internetowej) – jeżeli Wykonawca podlega wpisowi do rejestru lub ewidencji na podstawie
odrębnych przepisów. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) wymagane jest przedstawienie ww.
dokumentów indywidualnie dla każdego podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty opis proponowanej metodyki przeprowadzenia
audytu wzorniczego zawierający co najmniej: opis działań wraz z podaniem ekspertów
odpowiedzialnych za ich realizację, harmonogram realizacji, wynik przeprowadzonych działań.
4. Wykazy, o których mowa w pkt 1. powyżej załączone przez Wykonawcę do oferty powinny
zawierać obligatoryjnie następujące informacje:


w Wykazie „Doświadczenie Wykonawcy”:
a. datę wykonania co najmniej trzech projektów dotyczących projektowania strategii
rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich
pięciu latach – wskazać poprzez podanie „od - miesiąc – rok do miesiąc-rok”.
b. nazwę zleceniodawcy.
c. nazwę usługi (tj. co najmniej trzech projektów dotyczących projektowania strategii
rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich
pięciu latach).
d. oznaczenie branży której dotyczyła usługa.
e. zakres zrealizowanych prac wraz ze wskazaniem osiągniętych efektów.
f. osoby uczestniczące po stronie Wykonawcy w wykonaniu usługi.



W Wykazie „Doświadczenie Ekspertów”:
a. wskazanie oddzielnie dla każdego eksperta w jakich projektach dotyczących
projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem
na rynek w ostatnich pięciu latach dany ekspert uczestniczył.
b. wskazanie daty wykonania usług przez każdego z ekspertów, wskazać poprzez
podanie „od miesiąc – rok do miesiąc-rok”.
c. nazwę zleceniodawcy przy usługach realizowanych przez każdego z ekspertów.
a. oznaczenie branży, której dotyczyła usługa realizowana przez każdego eksperta.
b. zakres zrealizowanych prac przez każdego z ekspertów w ramach podanych usług
wraz ze wskazaniem osiągniętych efektów.
d. wskazanie na doświadczenie eksperta w zakresie wzornictwa.

5. Wykazy, o których mowa w pkt 1. powyżej sporządza samodzielnie Wykonawca. Wykazy
stanowią dwa oddzielne dokumenty – przedstawiające wykaz doświadczenia Wykonawcy
oraz wykaz doświadczenia Ekspertów. W Wykazach należy umieścić wszystkie obligatoryjne
a wskazane wyżej informacje. Brak którejkolwiek z obligatoryjnych informacji jaką
Wykonawca ma obowiązek wskazać w Wykazach będzie skutkował odrzuceniem oferty
Wykonawcy jako niezgodnej z treścią zapytania ofertowego.
6. Do Wykazów Wykonawca zobowiązany jest załączyć stosowne dokumenty potwierdzające
wskazane w wykazach doświadczenie Wykonawcy i Ekspertów oraz oświadczenie ekspertów
potwierdzające ich udziału w realizacji zamówienia. Wykazy i dokumenty muszą być ze sobą
spójne (wyklucza się rozbieżności pomiędzy nimi).
§ 9. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty,
podpisać, opieczętować – wyłącznie wersja papierowa.
2. Dodatkowo w wersji elektronicznej w postaci skanu oryginału oferty - wraz załącznikami.
Dopuszczalne formaty: jpg, pdf przy czym wielkość pojedynczego załącznika nie powinna
przekraczać 4MB.
3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Stron. Oferty są
przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy złożyć na druku Formularz Ofertowy, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
5. Ofertę należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia
śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za pomocą maszyny do pisania.
6. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych
na uprzednio przygotowaną treść oferty.
7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę
więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym
tzw. oferty wariantowej) – spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.
8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub
przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez
opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:

osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz
odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w
obrocie gospodarczym;
 pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa
udzieliła(y) osoba(y), o której(ych) mowa w pkt. 7 tiret 1.
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pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
9. W przypadku podpisania oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y)
upełnomocnioną(e), należy pod rygorem odrzucenia oferty dołączyć do niej odpowiednie
pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
10. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami
zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami i
informacjami co do zasad ich sporządzenia, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i
dane.
11. Zaleca się aby oferta w wersji papierowej została spięta (zszyta, zbindowana) w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w
postępowania i zawarcia umowy warunkowej w sprawie realizacji zamówienia. Oferta powinna
być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. Do oferty należy dołączyć dokument
pełnomocnictwa.
13. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
14. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy warunkowej w sprawie realizacji
przedmiotowego zamówienia, okazania umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
§ 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą
tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego:
Krośnieńskie Fabryki Mebli KROFAM Sp. z o.o.
Ul. Gen. L. Okulickiego 2,
38-400 Krosno
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie audytu
wzorniczego dla firmy Krośnieńskie Fabryki Mebli KROFAM Sp. z o.o. wraz z opracowaniem
strategii wzorniczej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś
Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I
Etap, Nr konkursu: 1, Rok: 2017- nie otwierać do dnia 03.11.2017r., godz. 9:00. ”.
3. Termin składania ofert upływa dnia: 03.11.2017r. o godz. 8:00. Oferty złożone po tym terminie
nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcom.
4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu
oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. Data stempla
pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.
5. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2017r., o godz. 9:00,
w siedzibie Zamawiającego:
Krośnieńskie Fabryki Mebli KROFAM Sp. z o.o.
Ul. Gen. L. Okulickiego 2,
38-400 Krosno

6. Zamawiający wymaga, aby najpóźniej do końca dnia upływu terminu składania ofert, każdy z
Wykonawców przesłał wersję elektroniczną złożonej oferty w formie scanu zawierającego
oryginalny podpis i pieczęć Wykonawcy na adres: grzegorz.pekalski@krofam.pl w tytule
wpisując „Oferta na przeprowadzenie audytu wzorniczego dla firmy KROFAM Sp. z o.o. ”
7. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Grzegorz Pękalski 601 278 637, Rafał Żmuda 608 331
280
8. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 11. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawcy ustalają cenę brutto za wykonanie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów
związanych z realizacją zamówienia oraz po uwzględnieniu wszystkich opustów, rabatów, zniżek
itp. Tak ustaloną cenę Wykonawcy wpisują w odpowiednią rubrykę Formularza ofertowego
(stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
3. Ceny w ofercie muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN) niezależnie od wchodzących w jej
skład elementów.
4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Ceną oferty jest całkowita cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
§ 12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria wyboru oferty i ich znacznie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie
oceniać oferty w poszczególnych kryteriach.
Kryterium I: Cena oferty
Znaczenie: 80%
Kryterium II: Termin zakończenia audytu wzorniczego wraz z opracowaniem
strategii wzorniczej (liczony do dnia przekazania egzemplarzy strategii wzorniczej
przez Wykonawcę Zamawiającemu).
Znaczenie: 20%
2. Sposób oceny ofert: Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty złożone przez Wykonawców
niewykluczonych z ubiegania się o udzielenie zamówienia, które następnie nie zostały odrzucone
(zostały złożone w terminie określonym w § 10 i spełnią wymogi określone w § 7).
1) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w Kryterium I: Cena oferty: 80%
– stosując poniższe zasady:
Poszczególne oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły:
najniższa oferowana cena brutto
C= --------------------------------------------------------x 80 pkt
cena oferty badanej brutto

11

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena brutto oferty za realizację całości zamówienia.
Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 80 punktów.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w Kryterium II: Termin zakończenia
audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej (liczony do dnia
przekazania egzemplarzy strategii wzorniczej przez Wykonawcę Zamawiającemu):
20 % – stosując poniższe zasady:
Wykonawca, który zaoferuje termin zakończenia audytu wzorniczego wraz z opracowaniem
strategii wzorniczej (liczony do dnia przekazania egzemplarzy strategii wzorniczej przez
Wykonawcę Zamawiającemu) uzyska:
–

5 pkt. za zadeklarowanie przez Wykonawcę, że zakończenie audytu
wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej nastąpi w terminie
od 19 do 20 tygodni licząc od dnia rozpoczęcia audytu wzorniczego.

–

10 pkt. za zadeklarowanie przez Wykonawcę, że zakończenie audytu
wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej nastąpi w terminie
od 17 do 18 tygodni licząc od dnia rozpoczęcia audytu wzorniczego.

–

15 pkt. za zadeklarowanie przez Wykonawcę, że zakończenie audytu
wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej nastąpi w terminie
od 13 do 16 tygodni licząc od dnia rozpoczęcia audytu wzorniczego.

–

20 pkt. za zadeklarowanie przez Wykonawcę, że zakończenie audytu
wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej nastąpi w terminie
od 9 do 12 tygodni licząc od dnia rozpoczęcia audytu wzorniczego.

0 punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje termin zakończenia audytu wzorniczego wraz z
opracowaniem strategii wzorniczej w terminie powyżej 20 tygodni licząc od dnia rozpoczęcia audytu
wzorniczego.
Planowany termin rozpoczęcia audytu wzorniczego: do 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy
o dofinansowanie projektu i poinformowania Wykonawcy o tym fakcie.
Wykonawca przedstawia informacje co do zakończenia audytu wzorniczego wraz z opracowaniem
strategii wzorniczej w Formularzu ofertowym.
Oferta w Kryterium II może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
3. Łączna ocena ofert:
1) Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium I zostaną dodane do punktów
uzyskanych przez nią w ocenie oferty w Kryterium II i na tej podstawie zostanie obliczona
łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość
punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w
kryterium I, II). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy warunkowej przez wybranego Wykonawcę,
Zamawiający może zawrzeć umowę warunkową z Wykonawcą, który spełnia wymagania
zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w
przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do
Zamawiającego.

6. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w
niniejszym zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w opublikowanym zapytaniu ofertowym
zostanie podana informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienionego
zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania
ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na
zakres wprowadzonych zmian, o czym zostaną poinformowani Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego w
uzasadnionych przypadkach a także jego odwołanie oraz zakończenie postępowania bez wyboru
ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków
przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści wzoru formularza oferty, który stanowi załącznik do zapytania
ofertowego. Oferta powinna również zawierać wymagane przez Zamawiającego niniejszym
zapytaniem ofertowym wszystkie załączniki i wszystkie dokumenty, w tym potwierdzające
warunki udziału i brak podstaw do wykluczenia. Oferta powinna bezwzględnie odpowiadać treści
niniejszego zapytania ofertowego.
9. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
10. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków udziału w postępowaniu, warunków
formalnych, w tym niezawierającą wymaganych zapytaniem ofertowym oświadczeń i dokumentów
oraz załączników, sporządzoną niezgodnie z wymogami zapytania ofertowego lub złożoną po
terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. Wykonawca, powiązany z
Zamawiającym kapitałowo lub osobowo, który złoży ofertę zostanie wykluczony z postępowania
ofertowego.
11. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na zaoferowaną cenę.
12. Cena określona przez Wykonawcę będzie obowiązywała przez cały okres ważności umowy
zawartej z wybranym Wykonawcą i nie będzie podlegała zwiększeniu.
§ 13. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest
podzielone na części – w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między Zamawiającym a
Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą
zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z potencjału doświadczenia innych
podmiotów.
8. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
warunkowej z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.
9. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
 zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym
dokumentów programowych POPW, mających wpływ na realizację umowy;
 zmiany terminu realizacji usługi;
 zmiany terminu płatności z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.
 zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób współpracujących przy realizacji
zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych,
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jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn
organizacyjnych pod warunkiem, że osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z
zapytania ofertowego i złożonej oferty;
 zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia
ekonomicznego i/lub technicznego).
10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy warunkowej zawartej z wybranym Wykonawcą muszą
być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod
rygorem nieważności.

§ 14. Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą
a Zamawiającym.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Stanisław Pękalski

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

……………………………….
Pieczęć Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość, data

OFERTA
Dane Wykonawcy
Imię i nazwisko/Nazwa……………………………………………
Adres ………………………………………………………………
NIP………………………… REGON …………………………….
Nr KRS ……………………………………………………………
Tel./Fax. ……………………………………………………………
Adres e – mail………………………………………………………
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2017r. dotyczące realizacji zamówienia w postaci
przeprowadzenia audytu wzorniczego dla firmy Krośnieńskie Fabryki Mebli KROFAM Sp. z
o.o. wraz z opracowaniem strategii wzorniczej, na potrzeby projektu pn. „Opracowanie audytu
wzorniczego i strategii wzorniczej dla firmy KROFAM Sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4
Wzór na konkurencję I Etap, Nr konkursu: 1, Rok: 2017, zgodnie z obowiązującą zasadą
konkurencyjności, składam/y następującą ofertę dotyczącą realizacji zadań wskazanych w zapytaniu
ofertowym:
I.

Całkowita cena brutto z tytułu realizacji całego przedmiotu zamówienia, w zakresie
zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia
26.10.2017 r. wynosi w zł ……………………………………………
(słownie:……………………………………….......…………...)

II.

Termin zakończenia audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej
(liczony do dnia przekazania egzemplarzy strategii wzorniczej przez Wykonawcę
Zamawiającemu).
Oferuję zakończenie audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej w
terminie
od
…………….................
(słownie
tygodni:……………………….)
…….......................
do
…………………………….
(słownie
tygodni:
…………………………..) licząc od dnia rozpoczęcia audytu wzorniczego.

Uwaga: W kryterium II należy wpisać odpowiednią liczbę tygodni zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w zapytaniu ofertowym – patrz Kryteria oceny ofert – w zapytaniu ofertowym.
1. Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do
niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do
przygotowania oferty.
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2. Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych
licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Ofertę niniejszą składamy na …… kolejno
ponumerowanych stronach.
3. Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się
do podpisania umowy warunkowej na realizację przedmiotowego zamówienia, w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz według wzoru przedstawionego przez
Zamawiającego.
4. Wszystkie informacje zamieszczone w złożonej ofercie są aktualne i prawdziwe oraz spełniam/y
wszelkie warunki wymagane zapytaniem ofertowym.

…………………………………………..
czytelny/e podpis/y) Wykonawcy lub osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentacji Wykonawcy/
imienna(e) pieczątka(i)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym

……………………………….
Pieczęć Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość i data
Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia ……………………………………………………………
ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)
oświadczam, że:
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują
żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
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.

Oświadczam, że Wykonawca nie jest również powiązany osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym, w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359, z późn. zm.) („ustawa o
PARP”), zgodnie z którym „Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na:
a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
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związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli”.

...........................................................................
czytelny/e podpis/y) Wykonawcy lub osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentacji Wykonawcy/
imienna(e) pieczątka(i)

