Warszawa, dnia 20.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zlecenia usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym świadczonej przez Instytucje
Otoczenia Biznesu (IOB)

W związku z ubieganiem się o środki finansowe w ramach konkursu RPMA.03.01.02-IP.01-14047/17 z poddziałania 3.1.2 „Rozwój MSP”, finansowanego z RPO woj. mazowieckiego 2014-2020 do
projektu pn. „Innowacyjne rozwiązania TIK w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa wewnątrz i na
zewnątrz organizacji” zapraszamy do złożenia oferty na usługi doradcze.
Szczegółowe dane zapytania przedstawiamy poniżej:
Zamawiający

Tytuł i cel zamówienia

Acnet Sp. z o.o.
Adres: 02-414 Warszawa ul.Chrościckiego 93/105
tel. 22 863 81 19
NIP: 525-19-20-657
e-mail: acnet@acnet.com.pl
www.acnet.com.pl
Wykonanie usługi doradczej do projektu „Innowacyjne rozwiązania TIK
w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa wewnątrz i na zewnątrz
organizacji”
Celem zamówienia jest zaspokojenie potrzeb rozwojowych spółki
w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań TIK, zwiększających
efektywność działalności biznesowej spółki.

Tryb udzielenia
zamówienia

Wybór Wykonawcy zostanie dokonany z zachowaniem 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” oraz zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania podmiotów.

Termin składania ofert
Miejsce i sposób
składania ofert

od 20.07.2017r. do 28.07.2017 r. do godz. 16.00
1. Ofertę należy złożyć osobiście (biuro spółki, w godz. 8-16) lub
wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Acnet Sp. z o.o., ul. Chroscickiego 93/105, 02-414 Warszawa
lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: acnet@acnet.com.pl do
dn. 28.07.2017r. do godz. 16.00
Decyduje data i godzina wpływu kompletnej oferty do
Zamawiającego.
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2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i zawierać datę
sporządzenia oraz czytelny podpis/y osoby/ób upoważnionych do
reprezentacji Oferenta oraz być opatrzona pieczęcią firmową.
W przypadku składania oferty w postaci papierowej należy ją
złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: Odpowiedź na
zapytanie ofertowe do konkursu RPMA.03.01.02-IP.01-14-047/17
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Osoba do kontaktu w
sprawie ogłoszenia
Miejsce realizacji
zamówienia
Przedmiot zamówienia

Jacek Smolarz
jacek.smolarz@acnet.com.pl
tel.: +48 22 863 81 19 wew. 16
Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradczej polegającej
na analizie potrzeb rozwojowych spółki w zakresie rozwiązań IT,
rekomendacji wyboru innowacyjnych rozwiązań i wsparcie w ich
wdrożeniu.
W zakres opracowania wchodzą następujące zagadnienia:
1.Identyfikacja spółki i audyt struktury procesowej organizacji
2.Analiza przedwdrożeniowa potrzeb rozwojowych spółki w zakresie
rozwiązań TIK
3. Analiza otoczenia spółki i potrzeb użytkowników rozwiązań TIK
(wewnątrz firmy i klientów zewnętrznych)
4.Analiza w zakresie kierunków rozwoju usług udostępnianych
rynkowo w sieci
5. Doradztwo w zakresie możliwości wdrożenia innowacyjnych
rozwiązań TIK w działalności spółki (rekomendacje w zakresie
reorganizacji działalności firmy, określenie wymagań na system TIK,
selekcja proponowanych rozwiązań)
6. Wsparcie w zarządzaniu transferem technologii
7. Monitorowanie efektów transferu technologii i testowanie
wdrażanych rozwiązań TIK

Kod CPV
Harmonogram realizacji
zamówienia

73220000-0 usługi doradcze w zakresie rozwoju

Wymagania
formalne/uprawnienia
składających oferty

Oferent musi być Instytucją Otoczenia Biznesu, uprawnioną do
realizacji usługi doradczej o charakterze prorozwojowym:
a/ akredytowaną, przez Instytucję Zarządzającą RPO WM lub instytucję
na szczeblu krajowym (Ministerstwa Rozwoju) dla ośrodków innowacji
świadczących usługi proinnowacyjne, właściwej dla realizacji
Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" w Programie
Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020;
b/ nieakredytowaną, o ile wykaże, że:
- posiada odpowiednie kompetencje, potencjał i doświadczenie w
zakresie świadczenia usługi objętej ww. zapytaniem ofertowym (
ocena zgodnie z załącznikiem nr 1),

Okres realizacji przedmiotu umowy wynosi maksymalnie 6 miesięcy
licząc od dnia podpisania umowy.
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- wpisuje się w minimum jeden z profili zidentyfikowanych form IOB
(ocena zgodnie z załącznikiem nr 2).
Warunki udziału w
postępowaniu

Wiedza i doświadczenie
Wymagane jest aby oferent legitymował się wiedzą i doświadczeniem
w świadczeniu usług doradczych w branży TIK
(ocena dokonywana na podstawie oświadczenia Oferenta)
Potencjał techniczny
Wymagane jest, aby Oferent dysponował odpowiednim zapleczem
technicznym
umożliwiającym
realizację
usługi
doradczej
w proponowanym w ofercie zakresie.
(ocena dokonywana na podstawie oświadczenia Oferenta)
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wymagane jest, aby Oferent dysponował osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
(ocena dokonywana na podstawie oświadczenia Oferenta)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wymagane jest, aby Oferent znajdował się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
(ocena dokonywana na podstawie oświadczenia Oferenta)
Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą,
którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki
finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku
o dofinansowanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania
na każdym etapie bez podawania przyczyny
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania
umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez
Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w
postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów
dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Lista
Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać
dokumentów/oświadczeń komplet dokumentów, na który składa się:
wymaganych od
1/ wypełnione przez Wnioskodawcę:
Wykonawcy
a/formularz IOB (tylko w przypadku braku akredytacji)
b/ oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych,
c/ inne wymagane oświadczenia
c/ oferta
2/aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub wydruk
komputerowy)
Kryteria oceny i opis
sposobu przyznawania
punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o
następujące kryteria:
a) spełnienie kryterium „wymagań formalnych” i kompletności oferty
– TAK/NIE
b) cena netto w PLN – max.50 pkt.
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c) wartość merytoryczna oferty – max. 50 pkt.
łącznie : max. 100 pkt.
Sposób przyznawania
punktacji za spełnienie
danego kryterium oceny
oferty

1.Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane
proporcjonalnie wg wzoru:
najniższa oferta cenowa - P1 = 50 pkt.,
kolejne oferty cenowe - Pn = [50 pkt. - 10x(Cn/C1)], gdzie C1 - wartość
najniższej oferty, Cn - wartości kolejnych ofert.
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania przyszłego
Wykonawcy potrzebne do wykonania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga podania ceny łącznej za zrealizowanie całości
przedmiotu zamówienia.
Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji
przedmiotu zamówienia.
2.Punkty w ramach kryterium wartość merytoryczna oferty :
•

•
•

oferta prezentuje w sposób najbardziej pełny szczegółowy zakres
i harmonogram realizacji usługi i zawiera wyczerpujący
(satysfakcjonujący) opis poszczególnych działań niezbędnych do
realizacji usługi: 50 pkt.
oferta prezentuje harmonogram realizacji oraz uszczegółowiony
zakres realizacji usługi: 30 pkt.
oferta prezentuje ramowy harmonogram realizacji i zakres usługi,
bez rozszerzeń w stosunku do minimalnego zakresu podanego
w zapytaniu: 10 pkt.

Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu
ostatecznej ilości punktów przyznanych w ramach wszystkich
ocenianych kryteriów, uzyska najwyższą ilość punktów, przy czym
oferty z rażąco niską ceną, nieadekwatną do zakresu usługi zostaną
odrzucone.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Oferentów za pośrednictwem strony internetowej pod adresem:
www.acnet.com.pl z podaniem nazwy wybranego wykonawcy.
Wykluczenia

Wykonawcą nie może być podmiot/osoba:
1. powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe 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,
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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.
2. w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację
majątku upadłego;
3. zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
4. który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
5. który nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych
warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.
Załączniki

1. Formularz IOB
2. Profile zidentyfikowanych form IOB
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub
osobowych.
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