
 

 

Poznań, 24 lutego 2016 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Pracodawcy RP-Wielkopolska, ul. Św. Marcin 24/402, 61-805 Poznań 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie w charakterze doradcy, świadczącego usługi 

doradcze w zakresie tworzenia strategii lub planu rozwoju na rzecz przedsiębiorstw, 

zgłaszających do Zamawiającego zapotrzebowanie na takie usługi.  

2. Zamawiający przewiduje zatrudnienie doradcy na podstawie umowy cywilnoprawnej 

(umowa zlecenie lub kontrakt).  

3. Zatrudniony doradca powinien zagwarantować dostępność swoich usług, przy czym 

dostępność usług oznacza, że doradca w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie od zgłoszenia 

przez przedsiębiorstwo do Zamawiającego zapotrzebowania na usługi doradcze w zakresie 

tworzenia strategii lub planu rozwoju, rozpocznie ich świadczenie. 

4. Rozpoczęcie doradztwa na rzecz przedsiębiorstwa będzie każdorazowo poprzedzane 

podpisaniem z przedsiębiorstwem przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług, 

zawierającej m.in. zakres usługi doradczej, liczbę godzin doradztwa oraz stawkę godzinową. 

Doradca będzie realizował usługę doradczą w oparciu o zapisy umowy. 

5. Doradca będzie dokumentował swój czas pracy (w oparciu o godzinę zegarową doradztwa) w 

karcie pracy. Wynagrodzenie będzie wypłacane w oparciu o rachunek lub fakturę wystawianą 

przez Doradcę. Wysokość wynagrodzenia będzie wyznaczona jako iloczyn liczby godzin 

doradczych, zrealizowanych zgodnie z pkt. 4 i stawki doradczej, zadeklarowanej przez 

Doradcę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

6. Wymaganiem formalnym dla Doradcy jest doświadczenie w opracowaniu min. 10 planów 

rozwoju/strategii przedsiębiorstwa w latach 2013-2015. Doświadczenie powinno być 

potwierdzone referencjami, dostępnymi na żądanie Zamawiającego, zawierającymi: 

a. jednoznaczne wskazanie osoby, której dotyczą (imię i nazwisko);  

b. dane firmy, która wydaje referencje;  

c. zakres usługi, której referencje dotyczą oraz opinię na jej temat;  

d. dane kontaktowe do podmiotu wydającego referencje (wraz z osobą kontaktową).  

7. Doradca zobowiązuje się do wykonywania doradztwa osobiście. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości powierzenia części lub całości doradztwa podwykonawcom. 

8. Umowa cywilnoprawna, o której mowa w pkt. 2, może ulec zmianie, jeżeli Zamawiający 

uzyska dofinansowanie projektu, o którego dofinansowanie ubiega się w ramach działania 

2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi 

konkurencyjnej na rynku”, typ projektu 1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 – 2020 i będą tego wymagały zmiany w projekcie, wynikłe z negocjacji z Instytucją 



 

 

Pośredniczącą – Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (np. w zakresie wysokości 

kosztów lub czasu realizacji projektu). 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

2. Oferta powinna być: 

a. posiadać datę sporządzenia,  

b. zawierać imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail oferenta,  

c. podpisana czytelnie przez oferenta. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:   

d.labrzycka@wiph.pl do dnia 09 marca 2016 godz. 16.00 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

5. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15 marca 2016, a wyniki i wybór najkorzystniejszej 

oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12.00 stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 

www.wiph.pl 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie Zamawiającego: www.wiph.pl 

 

V. OCENA OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium: 

 Cena brutto za godzinę doradztwa – 100% 

2. Oferta zawierająca najniższą cenę uzyska maksymalną liczbę punktów, a pozostałe oferty 

proporcjonalnie mniej wg wzoru: 

 

3. Zamawiający wybierze ofertę, które uzyska sumarycznie największą liczbę punktów. 

 

 



 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.wiph.pl 

 

VII. WYKLUCZENIA 

W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z 

Zamawiającym 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 

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. 

Oferty doradców, spełniających jedną z powyższych przesłanek zostaną odrzucone. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Danuta Łabrzycka pod numerem telefonu 61 869 01 13 oraz 

adresem email d.labrzycka@wiph.pl 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

Wzór formularza ofertowego. 

 


