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ZAPYTANIE OFERTOWE

1. WPROWADZENIE
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy
P.W. Wital Ryszard Tymofiejewicz „ w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 20142020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wital Ryszard Tymofiejewicz zaprasza do składania ofert na
realizację usług doradczych prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego
z internacjonalizacją naszej działalności.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2. ZAMAWIAJĄCY
2.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wital
Ryszard Tymofiejewicz
ul. Strefowa 7,
19-500 Gołdap
NIP 847-122-83-79
2.2. Przedmiot działalności Zamawiającego
Przedmiotem działalności gospodarczej Zamawiającego jest produkcja profili okiennych.
Docelowe/potencjalne rynki zagraniczne w opinii Zamawiającego:
- kraje Ameryki Południowej, Europy Zachodniej oraz Azji.
W toku realizacji zamówienia możliwa jest weryfikacja wstępnie wytypowanych ww. rynków
docelowych.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Realizację usług doradczych prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego (dokument
zgodny ze Standardem tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji dla działania 1.2

„Internacjonalizacja MŚP” POPW stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) związanego
z wprowadzeniem produktu/produktów Zamawiającego na nowy rynek zagraniczny.
3.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej.
3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do opracowanego
przez Wykonawcę „Modelu biznesowego internacjonalizacji”. Wykonawca zobowiązany jest do
uzgodnienia ostatecznej wersji modelu biznesowego internacjonalizacji z Zamawiającym.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę, doświadczenie
i potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług.

4.2. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymaganych warunków o których mowa w punkcie
4.1 Zapytania Ofertowego, oferta zostanie odrzucona.

5. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH LUB
PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW ORAZ
OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
5.1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
określone w pkt. 4.1.
5.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych
kryteriach:
KRYTERIUM I :
Cena (C) – 70%. Oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) otrzyma 70 punktów. Ilość punktów dla
każdej ocenianej Oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru:
𝐶=

𝐶𝑚𝑖𝑛.
𝐶𝑏𝑎𝑑.

𝑥 70 𝑝𝑘𝑡.

gdzie:
C – liczba punktów oferty badanej za kryterium „Cena”
Cmin. – najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich
nadesłanych ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad. – cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia
KRYTERIUM II:
Czas realizacji zamówienia (T) - 30%. Oferta najkorzystniejsza czasowo (najkrótsza) otrzyma 30
punktów. Ilość punktów dla każdej ocenianej Oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru:

𝑇=

𝑇𝑚𝑖𝑛.
𝑇𝑏𝑎𝑑.

𝑥 30 𝑝𝑘𝑡.

gdzie:
T – liczba punktów oferty badanej za kryterium „Czas realizacji zamówienia”
Tmin. – najkrótszy czas realizacji zamówienia (w dniach) wśród wszystkich nadesłanych ofert
niepodlegających odrzuceniu
Tbad. – czas realizacji zamówienia (w dniach) w przypadku oferty badanej
Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.3. Wykonawca przedstawia informacje co do ceny oraz czasu realizacji usług doradczych będących
przedmiotem zamówienia i prowadzących do opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji w
Formularzu Ofertowym. Zamawiający zastrzega, że maksymalny termin za wykonanie przedmiotu
zamówienia nie może przekroczyć 29.06.2017.
5.4. Punkty uzyskane za Kryterium I zostaną dodane do punktów uzyskanych za Kryterium II (C+T) .
Na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena Oferty. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać
maksymalnie 100 pkt. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego Oferta
uzyska największą ilość punktów.

6. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
6.1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązanie między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
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 5 % 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.
6.2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w
postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia stanowiącego cześć załącznik nr 1. W przypadku złożenia oferty przez
Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z
udziału w postępowaniu.

7. TERMIN SKŁADANIA OFERT
7.1. Termin złożenia ofert bez wpływu na sposób ich dostarczenia upływa w dniu 9.06.2017 r o
godzinie 15.00.

7.2. Miejsce składania ofert:
Adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wital
Ryszard Tymofiejewicz
ul. Strefowa 7,
19-500 Gołdap
Oferta może zostać dostarczona:
- pocztą tradycyjną na w/w adres firmy Zamawiającego, w zamkniętej kopercie z informacją „Oferta
na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego
internacjonalizacji dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Wital Ryszard Tymofiejewicz” przed
upływem terminu składania ofert (decyduje data wpłynięcia)
- osobiście na adres firmy Zamawiającego, w zamkniętej kopercie z informacją „Oferta na realizację
usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Wital Ryszard Tymofiejewicz” przed upływem terminu
składania ofert (decyduje data wpłynięcia)

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
8.1. Wymagania podstawowe:
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim według wzoru: FORMULARZ
OFERTOWY (Załącznik nr 1)
• Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postepowania
• do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi
postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami
- załącznikami
• oferta powinna być ważna co najmniej 30 dni od dnia jej wystawienia
8.2. Cena:
• oferta powinna być podana w polskich złotych (PLN) i musi zawierać cenę netto oraz cenę
brutto (PLN)
• cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
8.3. Forma oferty:
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na druku
FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1).
• ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w sposób czytelny i przejrzysty.
8.4. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.
• każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
przedmiotowego zapytania ofertowego.
• osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest:
Artur Milewski, tel. + 48 781 870 133, email: a.milewski@wital-profile.pl
8.5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę
więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw.
oferty wariantowej)- spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
8.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub
przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie
oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:

a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz
odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie
gospodarczym;
b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy , którym pełnomocnictwa udzieliła(y)
osoba(y), o której(ych) mowa w 8.6.a). Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do
oferty.
8.7. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami
zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w
szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.

9. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ
TAKIEJ ZMIANY
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w
szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
10. INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY
10.1 Informacja o niniejszym zapytaniu zamieszczona została na stronie internetowej przedsiębiorstwa
www.wital-profile.pl oraz wysłana do 3 potencjalnych wykonawców.
10.2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej
przedsiębiorstwa oraz przesłana drogą e-mailową do podmiotów biorących udział w postępowaniu.
10.3 Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

11. INFORMACJE DODATKOWE
11.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku
niniejszego Zapytania Ofertowego.
11.2. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.

12. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór Modelu biznesowego Internacjonalizacji

………………………….

..………………………………………………

Miejscowość, data

(Podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

