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„Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

Zapytanie ofertowe 

 z dnia 16-02-2015r. na Eksperta Sieciowego, świadczącego usługi doradcze o charakterze 

proinnowacyjnym dla potrzeb projektu „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 5.2. 

 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający:  Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA, ul. Chopina 18, 39-300 Mielec 

tel. 17 773 82 56, www.marr.com.pl, e-mail: marr@marrr.com.pl;  NIP: 8170005093 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych proinnowacyjnych jako ekspert 

sieciowy dla potrzeb projektu „ Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 5.2. ,zgodnie ze 

standardem świadczenia usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym – Doradztwo we 

wdrożeniu innowacji – dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 

2. Zakres doradztwa we wdrożeniu innowacji spersonalizowanych pod potrzeby 

przedsiębiorstwa  - obejmuje doradztwo w opracowaniu  i wyborze koncepcji rozwiązania w 

postaci zaprojektowania i zautomatyzowania II gniazda spawalniczego z użyciem robota. 

3. Świadczenie usług doradczych proinnowacyjnych dotyczy realizacji poniższych komponentów 

doradztwa we wdrożeniu innowacji, zgodnie ze standardem świadczenia usługi doradczej o 

charakterze proinnowacyjnym – Doradztwo we wdrożeniu innowacji – dla 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. 

 D4 Identyfikacja możliwych do wdrożenia  technologii;                               

 D 5 Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii;               

 D 6 Wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej;  

 D.7.2 Wsparcie w procesie negocjacji z dostawcą technologii               

 D 8.1 Końcowa weryfikacja kształtu umowy                          

http://www.marr.com.pl/
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 D 9.1 Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia;                            

 D 10 Wsparcie we wdrożeniu pilotażowego rozwiązania;                            

4. Odbiorcami, świadczonych w ramach projektu usług są mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa,  zlokalizowane na terenie całej Polski. 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia marzec 2015r. –maj 2015r. 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁANIANIA 

TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 posiadać minimum pięcioletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych w obszarze swojej 

specjalizacji branżowej lub biznesowej i doświadczenie  potwierdzone referencjami pracodawców 

w realizacji co najmniej 4 usług doradczych związanych z wdrażaniem innowacji w 

przedsiębiorstwach, w przypadku eksperta o specjalizacji branżowej, działających w branży 

zgodnej z tą specjalizacją, zrealizowanych w ciągu trzech lat poprzedzających dzień zgłoszenia 

eksperta do zasobu sieciowego;  

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego. 

2. Oferta winna być złożona na  formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

4. Do oferty należy dołączyć, podpisane przez podmiot składający ofertę, oświadczenie o braku 

powiązania osobowego i kapitałowego z Zamawiającym - Załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego. 

5. Do oferty należy dołączyć swoje CV, potwierdzające spełnienie opisanych w pkt. 4 warunków 

udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 
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6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Chopina 18,  39-300 Mielec lub przesłać -

mailem na adres: ewa_gorska@marr.com.pl do dnia 03-03-2015r. do godz. 15.00 

2. W przypadku złożenia ofert w formie pisemnej prosimy o umieszczenie ofert w zamkniętej 

kopercie. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresowana wg 

następującego wzoru: 

Agencja Rozwoju Regionalnego  MARR S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec 

Świadczenie usług doradczych proinnowacyjnych jako ekspert sieciowy dla potrzeb projektu „ 

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, działania 5.2. 

3. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany do dnia 04-03-2014r. do 

godziny 15.00. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze pisemnie. Wyniki zapytania 

ofertowego zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego do dnia 04-03-2014r. 

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

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

treści złożonych ofert. 

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane. 

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

 

7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

2. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym 

wartość przedmiotu zamówienia brutto. 
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8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następującego kryterium: 

 Cena oferty netto – 100% 

2. Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie netto. 

9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym udzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia 

umowy, listownie lub poczta elektroniczną. 

10. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z wyboru ofert spośród złożonych ofert lub 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

2. Niezależnie od wyniku postępowania, wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty na 

podstawie niniejszego zapytania ponosić będzie oferent. 

3. Podmiotom, które wezmą udział w postępowaniu, o którym mowa w niniejszym Zaproszeniu nie 

przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zawarcia umowy, nie przyjęcia złożonej oferty bądź z 

tytułu braku zaproszenia do negocjacji prowadzonych na podstawie złożonej oferty.   

4. Dodatkowych informacji udzielają: 

Ewa Górska: tel. 797 600 308, e-mail: ewa_gorska@marr.com.pl  

Cezary Mokrzysz: tel. 797 600 307, e-mail: cezary_mokrzysz@marr.com.pl 

11. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy.  

2. Załącznik nr 2 -  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązania kapitałowego i osobowego. 

4. Załącznik nr 4 - Życiorys zawodowy – wzór. 

5. Załącznik nr 5 - Standard  świadczenia usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym – Doradztwo 
we wdrożeniu innowacji – dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. 


