Szczecin, dnia 05.06.2017r.

Rozeznanie rynku nr 3/7.3.3/2017
dotyczące przeprowadzenia usługi doradczej
w ramach projektu ”WŁASNY BIZNES – wsparcie na starcie dla osób 50+”
realizowanego w ramach Działania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020
Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz
FS na lata 2014-2020
INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający:
EURO-CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE SP. Z O. O. SP. K.
Adres: ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin
NIP: 9552386019
Data ogłoszenia: 06.06.2017 r.
Termin składania oferty: 14.06.2017 r.
W związku z realizacją projektu ”WŁASNY BIZNES – wsparcie na starcie osób 50+” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie usługi doradczej.
Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie powyżej kwoty 20.000 PLN netto do 50.000 PLN netto – rozeznanie rynku.
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia usługi doradczej.
Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:
1.

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa stacjonarnego z zakresu przygotowania biznesplanu (CPV:
79410000-1):
 doradztwo obejmuje po 8 h dla maksymalnie 36 Uczestników Projektu, (min. 3 doradców
jednocześnie); doradztwo jest świadczone indywidualnie na rzecz każdego z uczestników z osobna (1
uczestnik/1doradca)
 łączna liczba godzin doradczych – 288 h;
 zakres doradztwa: przygotowanie biznesplanu, tj. analiza wykonalności pomysłu, analiza rynku i
branży, plan marketingowy, prognoza finansowa, wypełnienie dokumentacji aplikacyjnej dot. wsparcia
finansowego i pomostowego;
 częstotliwość zajęć – w zależności od potrzeb uczestników projektu; maksymalna liczba godzin zajęć
szkoleniowych - 8h/dzień, 1h-60 min, w systemie dziennym i/lub weekendowym;
 termin doradztwa: lipiec-sierpień 2017, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem (przekazywany
będzie Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie minimum 2 dni przed datą realizacji przedmiotu
zamówienia);
 miejsce doradztwa – wynajęte sale na terenie subregionu północnego województwa śląskiego;

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
b) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym
zdolnym do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi spełniać następujące warunki merytoryczne:
a) udokumentuje posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny i osobowy niezbędny do
prawidłowego i rzetelnego przeprowadzenia szkolenia, poprzez przedłożenie Zamawiającemu wraz z
ofertą oświadczenia o przeprowadzeniu doradztwa w ramach kursów przedsiębiorczości z zakresu
pisania biznes planu lub pokrewnego w liczbie minimum 200 godzin w ostatnich 3 latach,
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu do dokumentacji poświadczającej informacje zawarte
w w/w wykazach.
Wykonawca pozostaje w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności
Zamawiającego rozumiane jako:
 realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego, w
oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany w odniesieniu
do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
 akceptacja świadczenia usług w godzinach 8-21 we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, bez
możliwości ich zmiany (pełna dyspozycyjność);
 dojazd na zajęcia w różne regiony województwa śląskiego (wszelkie koszty dojazdu, zakwaterowania,
wyżywienia itp. ponosi wyłącznie Wykonawca);
 miesięczny czas pracy Wykonawcy oraz osób wykazanych w ofercie w ramach projektu i innych umów
nie może przekraczać maksymalnego możliwego miesięcznego wymiaru zaangażowania zawodowego
tj. 276 godz. w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do
- rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu zamówienia, w tym
prowadzenie dokumentacji, sporządzania sprawozdań, prowadzenia list obecności, przeprowadzania
ankiet, przedstawiania Zamawiającemu programów nauczania i potwierdzeń odbioru przez
Uczestników materiałów szkoleniowych;
- niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku, który
opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości;
- niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Zarządzającej projekt, którego dotyczy
niniejsze zapytanie oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkich dokumentów
związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania lub zmiany umowy z Wykonawcą przedmiotu
zamówienia lub jego części, w przypadku wprowadzenia zmian merytorycznych w projekcie, dotyczących
liczby lub tematyki szkoleń, zatwierdzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. W przypadku
zaistnienia takiej sytuacji, przeprowadzona zostanie ponowna procedura wyboru Wykonawcy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:
Są podmiotem powiązanym 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 przeprowadzeniem 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.
Procedurę prowadzi Prezes Zarządu EURO CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE Sp. z o. o. Sp. k. – Piotr
Sibilski.

KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może
otrzymać oferta za dane kryterium

Cena

100 %

100 pkt

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE KRYTERIUM OCENY OFERTY
KRYTERIUM - Cena – waga 100%
Oferta z najniższa ceną otrzymuje 100 punktów. Sposób oceny pozostałych ofert pod kątem zaproponowanej
ceny przebiega następująco (najniższa cena / cena zaproponowana oferenta) x100 = ilość uzyskanych
punktów

TERMIN SKŁADANIA OFERT
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Wykonawca przedstawi w swojej ofercie ceny cząstkowe i cenę całkowitą będącą sumą cen wszystkich
wymienionych w niniejszym Rozeznaniu rynku usług.
Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań
kapitałowych i osobowych;
Podpisaną ofertę należy przesłać mailem na adres piotr@eurocapitaldotacje.pl lub dostarczyć do siedziby
Zamawiającego (ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin) osobiście lub listem poleconym/kurierem do
14.06.2017 r. do godziny 15.00. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (nie np. data
nadania, data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: piotr@eurocapitaldotacje.pl

FORMULARZ OFERTOWY
Rozeznanie rynku nr 3/7.3.3/2017
dotyczące przeprowadzenia usługi doradczej
w ramach projektu ”WŁASNY BIZNES – wsparcie na starcie dla osób 50+”
realizowanego w ramach Działania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020
1. ZAMAWIAJĄCY:
EURO CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE Sp. z o. o. Sp. k.
Adres: ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin
NIP: 9552386019
2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa firmy:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
NIP
3. KRYTERIUM – oferujemy przedmiot zamówienia, zgodnie ze specyfikacją rozeznania rynku nr
3/7.3.3/2017 z dnia 05.06.2017 r. za następującą cenę:

Lp.

Nazwa

Jednostka
miary

1

Przeprowadzenie indywidualnego
doradztwa stacjonarnego z
zakresu przygotowania
biznesplanu

godzina

Cena
Ilość
jednostkowa
zamówienia
brutto

Wartość
zamówienia
brutto

288 h
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

Łączna wartość zamówienia słownie: …………………………………………………………………………………………..
4.
1)
2)
3)
4)

5)

SKŁADAJĄC NINIEJSZĄ OFERTĘ OŚWIADCZAMY, ŻE:
Zapoznaliśmy się z treścią niniejszego rozeznania rynku nr 3/7.3.3/2017 z dnia
05.06.2017 r.
Spełnimy wszystkie wskazane kryteria i akceptujemy warunki wskazane w rozeznaniu
rynku nr 3/7.3.3/2017 z dnia 05.06.2017 r.
Gwarantujemy wykonanie całości zamówienia zgodnie z treścią rozeznania rynku nr
3/7.3.3/2017 z dnia 05.06.2017 r.
Posiadamy doświadczenie w zakresie przeprowadzonego doradztwa w ramach kursów
przedsiębiorczości z zakresu pisania biznes planu lub pokrewnego w liczbie minimum 200
godzin w ostatnich 3 latach.
Nie posiadamy powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania
osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem 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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo,
krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

…………..…………………., dnia ……………………..

………………………………………………………….
(pieczęć i czytelny podpis)

