
 

 

Załącznik nr 2 
do wniosku o dofinansowanie 
 
 

CZĘŚĆ A Wzór zapytania ofertowego 
 
 
1. Dane Zamawiającego: 

Nazwa Zamawiającego CEBP 24.12 Sp. z o.o. 
Adres siedziby ul. Kwiatowa 3 

NIP 6793096735 
Osoba do kontaktu Robert Halik 

Nr telefonu 503805055 

Adres e-mail r.halik@blizejprzedszkola.pl 
 
2. Dane dotyczące zamówienia: 

Opis przedmiotu 
zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi doradcze 
w zakresie wykorzystania nowych narzędzi i technologii 
informatycznych oraz implementacji nowej wiedzy do 
przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania relacjami z klientem 
oraz budowania nowego rynku klienta dla CEBP 24.12 Sp. z 
o.o. 
Centrum, będące równolegle wydawcą miesięcznika oraz 
portalu edukacyjnego jest w okresie intensywnego rozwoju. 
Aktualnie pracuje nad pozyskaniem nowych rynków klienta, 
stoi także przed koniecznością wykorzystania nowych narzędzi 
do zarządzania bazą stałych klientów i subskrybentów.  
Rozwój ten ogranicza brak nowoczesnej wiedzy na poziomie 
przedsiębiorstwa w zakresie technik sprzedaży jak i 
znajomości nowych narzędzi komunikowania z rynkiem i 
zarządzania bazą klientów. Tego typu wiedza i narzędzia mają 
wpłynąć na zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa, 
optymalizację kosztów, a tym samym zwiększenie rynków 
zbytu i dynamikę rozwoju firmy. 
Firma posiada zidentyfikowane potrzeby w tym zakresie oraz 
opracowany wewnętrzny (branżowy) raport dotyczący 
trendów rynkowych.  
Specjalistyczne usługi doradcze będą obejmować szczegółowo 
następujące zagadnienia: 

• Skuteczne narzędzia komunikacji z nowym klientem 

• Narzędzia informatyczne do zarządzania bazą klientów 
i relacjami z klientem 

• Technologie informacyjno-komunikacyjne, które 
można wykorzystać do pozyskania nowego rynku zbytu 



 

 

• Narzędzia, które można wykorzystać do ewaluacji i 
badania efektywności sprzedażowej 

• Nowoczesne techniki sprzedaży 

Termin realizacji 
zamówienia 

od dnia 12 czerwca 2017 roku do maksymalnie 30 maja 2018 
roku 

Termin i sposób 
składania ofert 

Oferty należy składać wyłącznie na załączonym do zapytania 
ofertowego formularzu (Część B) 
-osobiście, w biurze Spółki przy ul. Kwiatowej 3 w Krakowie 
- drogą pocztową na adres: CEBP 24.12 Sp. z o.o. 
ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków 
od dnia 17 lutego 2017 roku do dnia 24 lutego 2017 roku 

Termin związania ofertą 96 dni 

 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków: 

Lp. Warunek udziału w postępowaniu Opis w jaki sposób Zamawiający będzie 
dokonywał oceny spełnienia warunku 

1. Podmiot posiada siedzibę na 
terenie RP i akredytację 
Ministerstwa Rozwoju - 
akredytacja ośrodka innowacji. 

Dokument potwierdzający posiadanie 
akredytacji ośrodka innowacji (akredytacja 
Ministerstwa Rozwoju)  
 

 

Podmiot posiada siedzibę na 
terenie RP i jest wpisany do Bazy 
Usług Rozwojowych (BUR) 
prowadzonej przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości 

Dokument potwierdzający wpis do Bazy Usług 
Rozwojowych prowadzonej przez PARP. 

2. Podmiot dysponuje odpowiednim 
potencjałem, w tym potencjałem 
kadrowym do wykonania 
przedmiotu zamówienia 

Zamawiający będzie dokonywał oceny 
spełnienia warunku Zamówienia na podstawie 
opisu potencjału kadrowego zawartego w 
formularzu oferty. Wykonawca ma obowiązek 
zawrzeć w formularzu oferty nazwę zasobu 
oraz sposób jego wykorzystania w ramach 
przedmiotu Zamówienia. 

 
 
4. Kryteria oceny ofert:  

Kryterium obligatoryjne cena 

Liczba punktów, 
którą można 
zdobyć za 
kryterium cena 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena 



 

 

 
 
100 

Pc=(Cmin/Cc) x pkt max 
gdzie: 
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert 
Cc – cena brutto oferty badanej 
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za 
kryterium cena 

Kryterium fakultatywne (nazwa kryterium) – kryterium nr 1 

Liczba punktów, 
którą można 
zdobyć za 
kryterium 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium 

10  Doświadczenie (potwierdzone referencjami) przeprowadzenia co 
najmniej 300 godzin doradczych w okresie ostatnich 5 lat 

 
 
5. Informacje dodatkowe: 

Wytyczne do 
przygotowania 
oferty 

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować 

tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3.  Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty 
zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje 
jej odrzucenie.  

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
lub wycofać ofertę.  

5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 
6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku 

polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do 
wniosku o dofinansowanie. 

Informacja 
dotycząca 
powiązań 
kapitałowych  
lub osobowych 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane 
przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom 
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, 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.   

Informacja 
dotycząca 
zmiany umowy 

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie 
zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie 
wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych 
adresowych stron umowy). 

Informacja 
dotycząca 
finansowania 
przedmiotu 
zamówienia 

Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie 
przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Poddziałania 3.4.5 BONY NA DORADZTWO Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

 
 
 (data i podpis Zamawiającego) 



 

 

 
Załącznik nr 2 
do wniosku o dofinansowanie 
CZĘŚĆ B Wzór oferty 
 
1. Dane oferenta: 

Nazwa oferenta  

Adres siedziby  

NIP  
Osoba do kontaktu  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 
2. Dane dotyczące zamówienia: 

Opis przedmiotu 
zamówienia/zakres 
oferty 

 

Cena netto zamówienia  
Cena brutto zamówienia 
(Cena zawiera 
wynagrodzenie za 
przeniesienie, bez 
ograniczeń czasowych i 
terytorialnych, wszelkich 
autorskich praw 
majątkowych do dzieł 
powstałych w ramach 
projektu oraz za 
przeniesienie wszelkich 
praw do dóbr własności 
przemysłowej i 
intelektualnej, które mogą 
powstać w związku z 
realizacją usługi1). 

 

Termin realizacji 
zamówienia 

od dnia … do dnia … 

Termin związania ofertą … dni 

 
 
 

                                                           
1 Szczegółowe uregulowania w zakresie przeniesienia ww. praw własności intelektualnej, w  tym pola eksploatacji zostaną 

uregulowane w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 



 

 

3. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: 

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot należy do kategorii i dołączam 
dokumenty potwierdzające spełnienie warunku: 

□  podmiot posiada siedzibę na terenie RP i akredytację Ministerstwa Rozwoju – 
akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne lub 

□  podmiot posiada siedzibę na terenie RP i jest ujęty w prowadzonej przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR) 
 

Oświadczam, że posiadam następujący potencjał kadrowy, który zostanie 
wykorzystany do wykonania przedmiotu zamówienia: 

Lp. Imię i 
nazwisk
o 

Tytuł 
naukowy 
(jeśli 
dotyczy) 

Posiadane 
wykształceni
e/doświadcze
nie/ 
umiejętności 

Zakres prac w ramach 
wykonywania 
przedmiotu 
zamówienia 

Forma zatrudnienia 
w ramach 
wykonywania 
przedmiotu 
zamówienia 

      
 
4. Oświadczenia/zobowiązania Wykonawcy: 

1. Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, 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.   

2. Zobowiązuję się do przygotowania pisemnego raportu z wykonanej usługi, zgodnie 
z wzorem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie. Raport zostanie 
sporządzony przez osoby wskazane jako potencjał kadrowy w niniejszej ofercie i 
będzie podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

 
5. Dodatkowe informacje/załączniki (jeśli dotyczy): 

Dodatkowe informacje  

Spis dołączonych 
załączników (jeśli 
dotyczy) 

 

 
data, pieczęć oraz czytelny podpis Wykonawcy 
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