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ZAPYTANIE OFERTOWE
l.

Zomowiojocv:

Spótdzie|nioMeto|owo- od|ewniczo,,oGN|Wo''
ul.Tumidojskiego3
38-340Biecz
NIP:ó85-000-5l-ó8
Zoproszom do ztożenio ofeńy cenowej no: oprocowonie oudytu wstępnego _
diognozy firmy OGNIWO, mojqcego no celu zweryfikowoniepotencjotu firmy oroz
pŻeprowodzenie ono|izy otoczenio rynkowego pod kqtem zosodnościi zokresu
oprocowonio nowego projektuwzorniczego- 1 kpl.,
Kod CPV: 79212OOO-3
Ustugioudytu

||. opis pzedmiotu zomówienio:
l.

Pzedmiotem zomówienio jest pzeprowodzenie wstępnego oudytu, w romoch
pierwszej fozy profesjonolnego procesu projekiowego (etop diognozy)
mojqcego no celu:
o) zweryfikowoniepotencjotuZomowiojqcego,
b) przeprowodzenie onolizy otoczenio rynkowego, pod kqtem zosodności
i zokresu oprocowonio nowego projektu wzorniczego w postoci kotto
pelleiowego o mocy 10 kW

Audyt powinien zostoć zokończony dostorczeniem sprowozdonio (ropońu)
z przeprowodzonych onoliz, stonowiqcego niezolezne potwierdzenie zokresu
izosodnościoprocowonio nowego projektuwzorniczegokotłope||etowegoo mocy
t0 kw
Minimo|nyzokresdiognozy pzedsiębiorstwo:
l. Dzioto|ność
firmyi ce|e strotegiczne
produktu
2, opis
będqcego pzedmiotem projektu (cechy, funkcjono|ności,
przeznaczenie)
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3. Ano|izootoczenio rynkowego(pod kqtem zosodności
izokresuoprocowonio
nowego projektuwzorniczego)
4. Anolizo ofertyproduktowej
5. Anolizo potencjotuorgonizocyjnego
ó. Ano|izopotencjotutechno|ogicznego
7. Anolizo potencjotuinfrostrukturolnego
8. Anolizo potencjotufinonsowego
9. Wnioski
Zomówieniejestreo|izowonew romoch etopu diognozyd|o p|onowonejop|ikocjido
konkursu ogtoszonego przez Po|skqAgencję Rozwoju Pzedsiębiorczości,Progrom
operocyjny |nte|igentnyRozwój 2014-2020,
oś priorytetowo||:Wsporcie otoczenio i
potencjotu pzedsiębiorców do prowodzenio dzioto|nościB+R+|,dziotonie 2.3:
Proinnowocyjne ustugi dlo pzedsiębiorstw, poddziotonie 2,3,5: Design d|o
pzedsiębiorców.
I ) Terminzwiqzonioofertq- 30 dni
2) Terminreo|izocji
zomówienio- l0.05.2019
lll.

Krvteriooceny

1.Moksymo|no|iczbopunktów moz|iwychdo zdobycio _ l00.
2. W toku bodonio i oceny ofeńy Zomowiojqcymożeżqdoć od oferentów wyjośnień
dotyczqcych treścizłoŻony
ch ofert.
ZomowiojqcY za nojkozystniejszquzno ofeńę, któro nie pod|ego odzuceniu oroz
uzyskonojwiększq|iczbępunktow pr^/znanYchw romoch usto|onegoz kryterium.
Sposob oceny:
,|
. Nojkozystniejszo
ofertow zokresieceny (nojniższo
ceno) = l00 pkt.

|V.

Kryterium

Punktocjo

C eno

100

Sposób oceny
Stosunekceny
nojniższej
ofeńy do
ceny bodonej oferty,
mnozymy
orzez 100

Terminisposób sktodonioofeń:

l ) ofertę no|ezyzłol1ćdo dnio: 1l .04.2019
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2) ofertę zgodnq ze Wzorem no|eĄ ztoryc wrQzz uzupetnionymi podpisonym
oświodczeniemo broku powiqzoń (wzórofeńy, wzór oświodczenio).
3) ofertę no|eżyzłoryc osobiścielub zo pośrednictwempoczty trodycyjnejno
odres: ul. Tumidojskiego3, 38-340Biecz, lub pocztq elektronicznqno odres:
morio.zojdel
@ooniwobiecz.com.pl
4) Worunki otworcio ofert: otworcie ofert nostqpi w dniu 12.04.2019
godz. 9:00w siedzibiefirmy.
5) W toku bodonio i oceny ofeńy Zomowiojqcy może żqdoć od
oferentów wyjośnieńdotyczqcych treściztożonychofert.
V. Worunkiudziotuw postepowoniu
l) Wiedzo i doświodczenie
W postępowoniu ofeńowym mogq wziqć udzioł oferenci, kIorn1potwierdzq
reo|izocję co nojmniej dwoch oudytow wzorniczych w ciqgu 3 |ot pzed
uptywem terminusktodonioofeń.
Oferentjest zobowiqzony do dostorczeniolistyreolizocjiwroz z informocjomio
zokresie świodczonychusług,bronzy, ktorej dono ustugo dotyczyto, doty
zokończenio ustugioroz donymi osób z podmiotu oudytowonego, mogqcych
potwierdzićpoprownośćreo|izocjiustugi.
2) osoby zdo|ne do wykononio zomówienio
W posiępowoniu ofertowym mogq wziqć udzioł oferenci, ktorzy do reo|izocji
ustugi zopewniq zespót, w którego sktod wchodzi co nojmniej jeden
profesjono|nyprojektont,pzez którego no|eżyrozurnieć projektonto, który
posiodo wyksztotcenie wyisze w zokresie projektowonio (wzornictwo
pzemystowe, orchitekturo,orchitekturownętz oroz inne kierunkiprojektowe
w obszoze wzornictwo)oroz mo doświodczeniew projektowoniu,to znoczy..
mo w swoim pońfo|io minimum 3 projektydóbr wytwozonych pzemystowo
(np. meb|e, spzęt AGD, RTV,uzqdzenio specjolistyczne)|ub świodczonych
ustug.
oferent jest zobowiqzony do dostorczenio listyosób wchodzqcych w sktod
zespotu wyznoczonego do reolizocji ustugi, wroz z informocjomi
potwierdzojqcymi spetnienie powyższego wymogonio W zokresie ich
wyksztotcenioi doświodczenio.
V|.

Wvk|uczenio
z możliwościsktodonio
ofert:
Zomówienie nie może być udzie|onepodmiotom powiqzonym osobowo |ub
kopitołowo z Zomowiojqcym. Zo podmiot powiqzony osobowo |ub
kopitotowo rozumie się wzojemne powiqzonio między beneficjentem |ub
osobomi upowoznionymido zociqgonio zobowiqzoń w imieniu beneficjento
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czynności zwiqzone z pr^/gotowoniem i pzeprowodzeniem procedury
wyboru wykonowcy o wykonowcq, po|egojqce w szczegó|ności
no:
o) uczestniczeniuw spółce joko wspó|nikspótki cywi|nej|ub spótki osobowej,
b) posiodoniuco nojmniejl0% udziotów|ub okcji,o i|eniższypróg nie wyniko z
pzepisów prowo |ubnie zostołokreś|ony
przez|Z?o,
petnieniu
funkcji cztonko orgonu nodzorczego lub zozqdzojqcego,
c)
prokurento,petnomocniko,
d) pozostowoniu w zwiqzku motżeńskim,w stosunku pokrewieństwo |ub
powinowoctwo w |inii prostej, pokrewieństwo drugiego stopnio |ub
powinowoctwo drugiego stopnio w linii bocznej lub w stosunku
ptzysposobienio,opieki lub kuroteli.

Vll.

Dodotkoweinformocje:
l) W rozie wqtp|iwościi potzeby uszczegótowienio zopytonio, no|eży
kierowoć no odres moi|owy: morio.zojde|@ogniwobiecz.com.p|.
Kożde
zopytonie oroz wtościwo odpowiedŹ zostonie upub|iczniono zQ
pośred
g ov.o|
nictwem strony:www.bozo konkurencvjności.
2) Zomowiojqcy zosizego sobie prowo do uniewoznienio niniejszego
postępowonio dotyczqcego wyboru dostowcy bez podonio prz1cl1ny.
3) Pzewiduje się moż|iwość
wprowodzonio istotnychzmion Umowy zowortej
pzeprowodzonego
postępowonio o udzie|enie zomówienio
w wyniku
w zokresie ierminu reo|izocji zomówienio, w przypodku wystqpienio
nieoczekiwonych oko|icznościuniemoż|iwiojqcychreolizocję zomówienio
w terminiewskozonymw niniejszym
zopytoniu.
4) Nie pzewiduje się udzieloniozomówień uzupetniojqcych.
5) Nie pzewiduje się sktodonioofertworiontowych.
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