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Wrocùaw, 03.11.2017r. 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE NR 1/11/2017/1.4. 

na wykonanie usùugi zarz¹dzania projektem 

pn. �Otwarcie nowego kanaùu dystrybucji i promocja produktów firmy ADER MEBLE BIUROWE I 

HOTELOWE Piotr Pietryka na rynkach zagranicznych� wybranego do dofinansowania  w ramach RPO 

WD 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Przedsiêbiorstwa i innowacji, Dziaùania 1.4 Internacjonalizacja 

przedsiêbiorstw, zwracam siê z uprzejm¹ pro�b¹ o podanie ceny netto �wiadczenia usùugi dotycz¹cej 

zarz¹dzania projektem. 

 

 

I. Zamawiaj¹cy:  

ADER MEBLE BIUROWE I HOTELOWE Piotr Pietryka 

 

Siedziba zamawiaj¹cego: 

ul. Przed�wit 18 

54 - 618 Wrocùaw 

 
Miejsce realizacji projektu:  

ul. Karkonoska 10; 53 � 015 Wrocùaw 

 

II.Opis przedmiotu zamówienia 

CPV 79421000-1 - Usùugi zarz¹dzania projektem inne ni¿w zakresie robot budowlanych.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynno�ci polegaj¹cych na zarz¹dzaniu projektem pn. 

�Otwarcie nowego kanaùu dystrybucji i promocja produktów firmy ADER MEBLE BIUROWE I 

HOTELOWE Piotr Pietryka na rynkach zagranicznych�wybranego do dofinansowania  w ramach RPO 

WD 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Przedsiêbiorstwa i innowacji, Dziaùania1.4 Internacjonalizacja 

przedsiêbiorstw, zwracam siê z uprzejm¹ pro�b¹ o podanie ceny netto �wiadczenia usùugi dotycz¹cej 

zarz¹dzania projektem. 

 

Opis projektu: 

Przedmiotem projektu pt. �Otwarcie nowego kanaùu dystrybucji i promocja produktów firmy ADER 

MEBLE BIUROWE I HOTELOWE Piotr Pietryka na rynkach zagranicznych� jest otwarcie nowego kanaùu 

dystrybucji i promocja produktów firmy ADER MEBLE BIUROWE I HOTELOWE Piotr Pietryka na 

rynkach zagranicznych. Nowym kanaùem dystrybucji bêdzie sprzeda¿ online za pomoc¹ sklepu 
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internetowego. Dziêki temu narzêdziu Wnioskodawca bêdzie sprzedawaù dotychczas oferowane, 

tradycyjne meble biurowe i meble hotelowe oraz nowe produkty tj. meble z tektury, na rynkach 

zagranicznych. Bêd¹ to gùównie rynki niemiecki, norweski i szwedzki. Projekt obejmuje promocjê 

produktów firmy, która bêdzie odbywaùa siê w Internecie i skierowana bêdzie do klientów 

zagranicznych, gùównie niemieckich, norweskich i szwedzkich. 

 

II.1. Zakres zamówienia  

Wykonanie usùugi zarz¹dzania projektem w okresie od listopada2017r. do lipca2018r. Rozpoczêcie 

prac przewiduje siê od momentu podpisania umowy. Przewidywany termin podpisania umowy 

11.2017r.  

Przedmiotem zamówienia jest usùuga zarz¹dzania projektem, która obejmuje: 

1) Konsultacje z zakresu kosztów kwalifikowanych w projekcie oraz ich dokumentowania. 

2) Weryfikacja formalna dokumentacji potwierdzaj¹cej poniesienie kosztów kwalifikowanych. 

Przygotowywanie niezbêdnych zmian do umowy o dofinansowanie i ich konsultacja z DIP. 

3) Staùy monitoring warunkuj¹cy poprawne sporz¹dzenie wniosków o pùatno�ã, w tym: 

a. weryfikacja dokumentów zwi¹zanych z realizacj¹ projektu pod wzglêdem 

merytorycznym, formalnym i rachunkowym, 

b. doradztwo w zakresie przestrzegania procedur w ramach projektu � zamówieñ, 

realizacji usùug, dostaw (zgodnie z zasadami konkurencyjno�ci i przejrzysto�ci), 

c. konsultacje na etapie kompletowania zaù¹czników do wniosków o pùatno�ã, 
d.  nadzór nad realizacj¹ projektu zgodnie z zaùo¿onym harmonogramem projektu, 

e. nadzór nad realizacj¹ zamówieñ projektowych, 

f. monitoring efektów projektu poprzez bie¿¹c¹ weryfikacjê wskaêników produktów 

i rezultatów. 

4) Doradztwo w opracowaniu dodatkowych zaù¹czników i informacji do dokumentacji jakiej 

za¿¹da od Zamawiaj¹cego DIP na etapie weryfikacji i oceny wniosków o pùatno�ã. 

5) Koordynacja dziaùañ podejmowanych w trakcie realizacji projektu. 

6) Przygotowanie koñcowego wniosku o pùatno�ã, zgodnie z umow¹ o dofinansowanie. 

7) Tworzenie dokumentacji wyboru usùugodawców, wykonawców, dostawców, w niezbêdnych 

do realizacji projektu, zgodnie z wytycznymi Instytucji Po�rednicz¹cej RPO WD 2014-2020. 

8) Doradztwo w przygotowaniu raportu z przeprowadzonych postêpowañ ofertowych 

wyùaniaj¹cych dostawców sprzêtów/materiaùów/WNiP. 

9) Weryfikacja zgodno�ci przygotowanych materiaùów promocyjnych z wytycznymi. 
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10) Doradztwo w zakresie opisu dokumentów ksiêgowych zwi¹zanych z realizowanym 

projektem oraz sposobu archiwizacji dokumentacji projektu. 

11) Staùe konsultacje z Instytucj¹ Po�rednicz¹c¹ dotycz¹ce realizowanego projektu. 

12) Przygotowywanie niezbêdnych pism do Instytucji Po�rednicz¹cej. 

13) Przygotowanie dokumentacji projektu do kontroli oraz udziaù w kontroli. 

Wymagana liczba spotkañ roboczych z zespoùem projektowym w siedzibie Zamawiaj¹cego 

(szacowany czas trwania 1 spotkania min. 1,5h) w miesi¹cu (przez caùy okres trwania projektu) � 

Minimalnie 2 szt. 

 

III. Warunki udziaùu w postêpowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiaj¹cy bêdzie siê 

kierowaù przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) 

i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).  

 

Przy wyborze ofert Zamawiaj¹cy bêdzie siê kierowaù nastêpuj¹cymi kryteriami:  

A) kryteria dostêpu warunkuj¹ce udziaù w postêpowaniu: 

 Wiedza i do�wiadczenieWykonawcy 

Wykonawca musi posiadaã niezbêdn¹ wiedzê i do�wiadczenie umo¿liwiaj¹ce wykonanie usùugi, 

tj. wykazaã do�wiadczenie w zarz¹dzaniu minimum 3 projektami dofinansowanymi ze �rodków UE. 

 Zapewnienie wùa�ciwego personelu 

Ponadto Wykonawca musi zagwarantowaã, ¿e zapewni odpowiednio do�wiadczon¹, wyksztaùcon¹ 

i przeszkolon¹ kadrê zarz¹dzaj¹c¹ projektem z minimum 3-letnim do�wiadczeniem. W skùad zespoùu 

zarz¹dzaj¹cego projektem musi wchodziã min. 1 osoba, która posiada wiedzê (wyksztaùcenie wy¿sze) 

i udokumentowane praktyczne do�wiadczenie w zakresie zarz¹dzania projektami, tj. zarz¹dzaùamin 

2projektami dofinansowanymi ze �rodków UE.  

 Przedstawienie koncepcji zarz¹dzania projektem 

Koncepcja musi zawieraã minimum: 

- liczbê spotkañ roboczych z zespoùem projektowym w siedzibie Zamawiaj¹cego, 

- liczbê godzin konsultacji, w tym konsultacji bezpo�rednich w siedzibie Zamawiaj¹cego, 

- wykaz personelu projektu ze strony Wykonawcy, 

- zakres �wiadczonej usùugi � koncepcja zarz¹dzania (obszary, proponowane formy wsparcia, zakres 

wykonywanych prac),  

- narzêdzia komunikacji, 

- Harmonogram realizacji prac dotycz¹cych zarz¹dzania projektem.  
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B) kryteria wyboru: 

 kryterium: cena (C)- waga 70%  

Sposób oceny ofert:  

C = (Cn / Cb) x 70 

Cn - najni¿sza oferowana cena netto,  

Cb - cena netto oferty badanej  

Oferowana cena powinna zawieraã wszelkie koszty zwi¹zane z realizacj¹ zamówienia.  

 

b) kryterium: koncepcja zarz¹dzania (K) � waga 30%  

Sposób oceny ofert:  

K = (Ob / On) x 30 

gdzie:  

Ob - oferta badanego Wykonawcy,  

On - oferta najkorzystniejsza w�ród ofert  

 kryterium koncepcja wykonywania usùugi zarz¹dzania 

Ocena koncepcji zarz¹dzania projektem dokonywana bêdzie w skali od 0 do 10 pkt. Do ustalenia 

punktacji poszczególnych ofert przyjmowana bêdzie �rednia arytmetyczna. Zamawiaj¹cy zastosuje 

zaokr¹glenie ka¿dego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.  

Koncepcja musi zawieraã minimum: 

- liczbê spotkañ roboczych z zespoùem projektowym w siedzibie Zamawiaj¹cego, 

- liczbê godzin konsultacji, w tym konsultacji bezpo�rednich w siedzibie Zamawiaj¹cego, 

- wykaz personelu projektu ze strony Wykonawcy, 

- zakres �wiadczonej usùugi � koncepcja zarz¹dzania (obszary, proponowane formy wsparcia, zakres 

wykonywanych prac),  

- narzêdzia komunikacji, 

- Harmonogram realizacji prac dotycz¹cych zarz¹dzania projektem.  

 

Ocenie gùównie podlegaãbêd¹:  

- liczba spotkañ roboczych z zespoùem projektowym w siedzibie Zamawiaj¹cego (szacowany czas 

trwania 1 spotkania min. 1,5h) w miesi¹cu (przez caùy okres trwania projektu) � Minimalnie 2 , 

maksymalnie 6 spotkañ w miesi¹cu. Za ka¿de spotkanie przyznawany bêdzie 1 punkt, tj. 2 spotkania � 

1 punkt, 3 spotkania � 2 punkty, itd. Maksymalnie 5 punktów.  

- liczba godzin konsultacjiw miesi¹cu (telefonicznych, bezpo�rednich w siedzibie zamawiaj¹cego lub w 

miejscu realizacji projektu), przez caùy okres trwania projektu, nie obejmuj¹cych spotkañ roboczych z 

zespoùem projektowym.Minimalny zakres konsultacji - 4 godziny w miesi¹cu, maksymalnie 20 godzin 
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w miesi¹cu. Za ka¿d¹ godzinê przyznawane bêdzie 0,25 pkt, tj. 1 godzina � 0,25 punktu, 2 godziny � 

0,5 punktu, itd. Maksymalnie 5 punktów.  

 

Zamawiaj¹cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwiêksz¹warto�ãpunktow¹ 

"Wo" � wybrana oferta 

wedùug wzoru:  

Wo = C + K 

Oferta powinna byãprzygotowana w jêzyku polskim.  

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

- Miejsce realizacji zamówienia: 

1) siedziba zamawiaj¹cego:ul. Przed�wit 18; 54 - 618 Wrocùaw 

oraz 

2) miejsce realizacji projektu: ul. Karkonoska 10; 53 � 015 Wrocùaw 

- Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy (nie póêniej ni¿ 11.2017r.) 

do momentu rozliczenia projektu 31.07.2018r).  

 

V. Sposób, miejsce i termin skùadania ofert.  

 

Oferta powinna zawieraã wypeùniony Formularz oferty �przygotowany zgodnie ze wzorem 

stanowi¹cym Zaù¹cznik nr 1 do niniejszego zapytania z mo¿liwo�ci¹ jego uszczegóùowienia 

oraz wszystkimi zaù¹cznikami. 

Oferty mo¿na zùo¿yã osobi�cie w siedzibie firmy: Wrocùaw, ul. Karkonoska 10; 53 � 015 Wrocùaw, 

poczt¹ lub mailem na adres: p.pietryka@ader-meble.pl w terminie do dnia 13 listopada 2017r.Oferty, 

które wpùyn¹ do Zamawiaj¹cego po wyznaczonym terminie skùadania ofert bêd¹ odsyùane bez 

otwierania.  

 

VI. Termin zwi¹zania ofert¹: 30 dni (od ostatecznego terminu skùadania ofert). 

 

VII. Zakres  wykluczenia 

W celu unikniêcia konfliktu interesów zamówienie nie bêdzie udzielone podmiotom powi¹zanym z 

Zamawiaj¹cym osobowo lub kapitaùowo. Przez powi¹zania kapitaùowe lub osobowe rozumie siê 

wzajemne powi¹zania miêdzy Zamawiaj¹cym lub osobami upowa¿nionymi do zaci¹gania zobowi¹zañ 

w imieniu Zamawiaj¹cego lub osobami wykonuj¹cymi w imieniu Zamawiaj¹cego czynno�ci zwi¹zane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc¹, polegaj¹ce w 

mailto:p.pietryka@ader-meble.pl
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szczególno�ci na: a) uczestniczeniu w spóùce jako wspólnik spóùki cywilnej lub spóùki osobowej, b) 

posiadaniu co najmniej 10 % udziaùów lub akcji, peùnieniu funkcji czùonka organu nadzorczego lub 

zarz¹dzaj¹cego, prokurenta, peùnomocnika, d) pozostawaniu w zwi¹zku maù¿eñskim, w stosunku 

pokrewieñstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieñstwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W zwi¹zku z powy¿szym Wykonawca jest zobowi¹zany do zùo¿enia O�wiadczenie o braku powi¹zañ 

kapitaùowych lub osobowych (Zaù¹cznik nr 4do niniejszego zapytania ofertowego). 

 

VIII. Okre�lenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Przewiduje siê mo¿liwo�ã dokonania zmian postanowieñ zawartej umowy w stosunku do tre�ci 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

Zamawiaj¹cy dopuszcza wprowadzenie do tre�ci umowy zmian jej postanowieñ w stosunku do tre�ci 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy usùugi zarz¹dzania projektem. Zmiany te 

mog¹ dotyczyã: 

1) Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:  

� z powodu istotnych braków lub bùêdów w dokumentacji projektu polegaj¹cych na niezgodno�ci 

dokumentacji z przepisami prawa;  

� z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiaj¹cego, je¿eli te zmiany s¹ korzystne dla Zamawiaj¹cego;  

� z powodu okoliczno�ci siùy wy¿szej, np. wyst¹pienia zdarzenia losowego wywoùanego przez 

czynniki zewnêtrzne, którego nie mo¿na byùo przewidzieã z pewno�ci¹, w szczególno�ci 

zagra¿aj¹cego bezpo�rednio ¿yciu lub zdrowiu ludzi lub gro¿¹cego powstaniem szkody w 

znacznych rozmiarach; 

 � z powodu dziaùañ osób trzecich uniemo¿liwiaj¹cych wykonanie prac, które to dziaùania nie s¹ 

konsekwencj¹ winy którejkolwiek ze stron umowy.  

Ka¿dorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzale¿niona jest od jej akceptacji przez 

Zamawiaj¹cego oraz ewentualnie Instytucjê Po�rednicz¹c¹ w finansowaniu projektu (zgodnie z 

postanowieniami umowy o dofinansowanie).  

W razie wyst¹pienia istotnej zmiany okoliczno�ci powoduj¹cej, ¿e wykonanie umowy nie le¿y w 

interesie Zamawiaj¹cego, czego nie mo¿na byùo przewidzieã w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiaj¹cy mo¿e od umowy odst¹piã w terminie 30 dni od powziêcia wiadomo�ci o 

powy¿szych okoliczno�ciach. W takim przypadku Wykonawca mo¿e ¿¹daã jedynie 
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wynagrodzenia w formie pieniê¿nej nale¿nego mu z tytuùu wykonania czê�ci umowy do 

momentu odst¹pienia od umowy.  

Zamawiaj¹cy dopuszcza mo¿liwo�ã zmiany umowy, w szczególno�ci terminu realizacji 

zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemo¿liwej do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy okoliczno�ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za któr¹ ¿adna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialno�ci, skutkuj¹ca brakiem mo¿liwo�ci nale¿ytego wykonania umowy, zgodnie z 

zapisami zapytania ofertowego. 

 

IX. Uniewa¿nienie postêpowania. 

Przewiduje siê uniewa¿nienie postêpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

�rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj¹cych zwrotowi �rodków z 

pomocy udzielonej przez pañstwa czùonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA), któremiaùy byã przeznaczone na sfinansowanie caùo�ci lub czê�ci zamówienia. 

Zamawiaj¹cy przewiduje mo¿liwo�ã uniewa¿nienia postêpowania o udzielenie zamówienia bez 

podania przyczyny.  


