Radom, dnia 20-04-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/DOR 3.1.2
zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn. „Analiza potencjału rozwojowego firmy Chilli
Consulting sp. z o.o. Nr RPMA.03.01.02-14-7056/16
Chilli Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia ofert na usługę doradztwa
profesjonalnego pn. „Analiza potencjału rozwojowego firmy Chilli Consulting sp. z o.o.” w projekcie nr
RPMA.03.01.02-14-7056/16 realizowanym w ramach Działania „3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Chilli Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa
NIP: 9522079809
tel: + 48604081857
e-mail: joanna.maciejewska@chilliconsulting.pl

http://www.chilliconsulting.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie
realizowane
jest
w
oparciu
o
zasadę
konkurencyjności
zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz
Zasad Kwalifikowalności Wydatków w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014–2020 i nie stanowi postępowania w rozumieniu Ustawy PZP.

3. Informacja o przedmiocie zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym,
mającej na celu wsparcie firmy Wnioskodawcy, we wprowadzeniu nowego innowacyjnego produktu
na rynek, oraz poszerzenia katalogu dotychczas oferowanych przez Wnioskodawcę usług.
2) Doradztwo ma obejmować także:
- analizę w zakresie prognozowania trendów rynkowych, w celu określenia kierunków dalszego
rozwoju oraz badanie zapotrzebowania rynku na platformę umożliwiającą dwukierunkową
komunikację z urządzeniami chłodniczymi pracującymi w sieci
- opracowanie metody transferu technologii, w tym pomocy w procesie poszukiwania dostawców,
następnie negocjacji z dostawcą technologii, doradztwa w przygotowaniu umowy zakupu
technologii, (w tym wyników prac objętych wnioskiem)
- ekspertyzę w zakresie kierunków reorganizacji modelu biznesowego w związku z planowanym
wprowadzeniem na rynek nowego produktu.

3) Zleceniodawca zobowiązuje się do przedstawienia wszystkich posiadanych przez siebie informacji
dotyczących opracowywanego produktu oraz do czynnego uczestniczenia w procesach badawczych.
4) W ramach oferty należy podać cenę jednostkową brutto i netto każdej usługi wykazanej
w Załączniku nr 1 tj. Wzór formularza ofertowego.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w porozumieniu z oferentem warunków w umowie
zawartej w wykonawcą w odniesieniu do złożonej oferty w zakresie ilości i rodzaju zamawianych
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usług oraz wartości jeżeli wynikać to będzie z procesu wyboru projektu do dofinansowania
(negocjacje, ocena wydatków) lub byłoby to niezbędne dla osiągnięcia celów projektu.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
4. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 85312320 – 8 Usługi Doradztwa
5. Termin realizacji zamówienia:
Planowany termin wykonania zamówienia: 31-05-2018. Dokładny termin realizacji poszczególnych
usług będzie ustalony w porozumieniu z wybranym Wykonawcą oraz MJWPU. Termin realizacji usługi
nie może przekroczyć 5 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe 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) Do składania ofert uprawnione są Instytucje Otoczenia Biznesu posiadające akredytację:
a) IZ RPO WM – akredytacja Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) świadczących
prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze Ośrodków Innowacji świadczących usługi
proinnowacyjne
b) Ministerstwa Rozwoju – akredytacja Ośrodków Innowacji świadczących usługi proinnowacyjne
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferent powinien stworzyć ofertę zawierającą datę sporządzenia, termin wykonania usługi oraz cenę netto
i brutto. Szczegółowa wycena na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 Wzór
formularza oferty).
2) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
3) Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
Jeżeli osoba/y podpisująca/e ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści
wskazywać umocowanie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako
część oferty, musi być w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
4) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny
być sporządzone zgodnie z wzorem co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Oferta powinna zawierać:
a) datę sporządzenia,
b) adres lub siedzibę Oferenta, e-mail, numer telefonu,
c) wypełnione wszystkie wymagane pola (dane Oferenta, ceny jednostkowe netto i brutto, cenę
całkowitą netto i brutto, cenę oferty razem netto i brutto),
d) termin wykonania usługi,
e) zaparafowaną każdą stronę i być podpisaną przez Oferenta,
f) zawierać oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 2),
g) zawierać oświadczenie/dokumenty (jeżeli wymagane) o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu (Załącznik nr 3).
Oferta przygotowana niezgodnie z powyższymi wymogami nie będzie podlegała dalszej ocenie.
8.

Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Oferty należy składać do dnia 30 maja 2017., do godz. 15.30.
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2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferty należy przesyłać na adres mailowy joanna.maciejewska@chilliconsulting.pl
lub dostarczyć osobiście bądź kurierem na adres Zamawiającego (zgodnie z pkt. 1 Zapytania)
4) Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 31 maja 2017 r. - do każdego Oferenta
zostanie przekazana informacja o wynikach.
9. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Cena - 100% dla całościowego zamówienia w ramach opisu przedmiotu zapytania. Ocena
zostanie przeprowadzona w oparciu o przesłane w odpowiedzi na niniejsze zapytanie oferty.
Oferent oferujący najniższą cenę otrzyma 100 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają liczbę
punktów wyliczoną wg wzoru: (cena najniższa z oferowanych / cena danej oferty) x 100 pkt.
10. Załączniki
Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego.
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań.
Załącznik nr 3. Oświadczenie o posiadaniu statusu IOB spełniającej wymagania udziału
w postępowaniu.
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Załącznik nr 1 do zapytania
nr 1/2017/DOR 3.1.2 z dnia 20.04.2017 r.
Wzór formularza ofertowego
I. Dane Oferenta
1

Nazwa oferenta

2

Adres

3

Adres do korespondencji

4

Tel

5

E-mail

Lp.

Rodzaj usługi

Wartość
netto

Wartość
Brutto

Przedmiotem zamówienia (profesjonalnej usługi doradczej) będzie:
1.

- zakup szczegółowej analizy trendów rynkowych oraz badanie zapotrzebowania rynku na platformę umożliwiającą
dwukierunkową komunikację z urządzeniami chłodniczymi pracującymi w sieci

2.

- opracowanie metody transferu technologii, w tym pomocy w procesie poszukiwania dostawców, następnie negocjacji z
dostawcą technologii, doradztwa w przygotowaniu umowy zakupu technologii, (w tym wyników prac objętych wnioskiem)

3.

- wykonanie ekspertyzy w zakresie dotychczasowego modelu biznesowego i doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania
przedsiębiorstwem warunkujących dalszy rozwój przedsiębiorstwa
RAZEM:
1

Termin wykonania usługi:
1.

2.

Oświadczam, iż:
•

zapoznałem/am się z treścią zapytania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte,

•

w cenie podanej w ofercie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia.

Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku przyznania mi zamówienia.

………………………
miejscowość, data

..……………………………
podpis oraz pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Oferenta
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Załącznik nr 2 do zapytania
nr 1/2017/DOR3.1.2 z dnia 20.04.2017 r.
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
Oświadczam, że w dniu złożenia oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2017/DOR3.1.2 z dnia
20.04.2017 r. nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Chilli Consulting spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Chilli Consulting spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością lub osobami wykonującymi w imieniu Chilli Consulting spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Chilli Consulting
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Chilli Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub osobami wykonującymi w imieniu
Consulting

spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

czynności

Chilli

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.

………………………
miejscowość, data

..……………………………
podpis osoby/osób uprawnionej/ych do
reprezentowania Oferenta
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Załącznik nr 3 do zapytania
nr 1/2017/DOR3.1.2 z dnia 20.04.2017 r.
OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
SPEŁNIAJĄCEJ WYMAGANIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że ……………………………………………………….. (nazwa Oferenta) jest jedną/jednym z
niżej wymienionych podmiotów (proszę o zaznaczenie właściwej kategorii podmiotu):

IZ RPO WM- akredytacja Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)
świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze

Ministerstwa Rozwoju- akredytacja Ośrodków Innowacji świadczących
usługi proinnowacyjne

………………………
miejscowość, data

..……………………………
podpis osoby/osób uprawnionej/ych do
reprezentowania Oferenta
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