
          

ZAPYTANIE	OFERTOWE	nr	1/05/2016	

z	dnia	12	maja	2016	r.	

I.	 ZAMAWIAJĄCY		

Szkło	Sp.	z	o.o.,	ul.	Olsztyńska	2,	11-100	Lidzbark	Warmiński	

II.	 PRZEDMIOT	ZAMÓWIENIA		

Przedmiotem	 zamówienia	 jest	 przeprowadzenie	 kompleksowych	 i	 proBilowanych	 działań	
doradczych,	 związanych	 z	 opracowaniem	 i	 przygotowaniem	 do	 wdrożenia	 nowego	 modelu	
biznesowego	dla	 Birmy	Szkło	 Sp.	 z	 o.o.	 ukierunkowanego	na	 internacjonalizację	działalności	w	
ramach	projektu	„Umiędzynarodowienie	działalności	Birmy	Szkło	Sp.	z	o.o.”	

III.	 INFORMACJE	OGÓLNE	O	PROJEKCIE		

Przedsiębiorstwo	 Szkło	 Sp.	 z	 o.o.	 będzie	 ubiegało	 się	 o	 doBinansowanie	 projektu	 pt.:	
„Umiędzynarodowienie	 działalności	 Sirmy	 Szkło	 Sp.	 z	 o.o.”	 w	 ramach	 Programu	
Operacyjnego	 Polska	 Wschodnia	 2014-2020.	 Oś	 priorytetowa	 I:	 Przedsiębiorcza	 Polska	
Wschodnia,	 Działanie	 1.2.	 Internacjonalizacja	 I	 Etap.	 Celem	 projektu	 jest	 opracowanie	 i	
przygotowanie	 do	 wdrożenia	 nowego	 modelu	 biznesowego	 dla	 Birmy	 Szkło	 Sp.	 z	 o.o.	
ukierunkowanego	na	internacjonalizację	działalności.	

IV.	 SZCZEGÓŁOWY	OPIS	ZAMÓWIENIA		

1. Zakres	zamówienia	obejmuje:		

Kompleksowe,	 proBilowane	 pod	 Birmę	 Szkło	 Sp.	 z	 o.o.	 działania	 doradcze,	 związane	 z	
opracowaniem	i	przygotowaniem	do	wdrożenia	nowego	modelu	biznesowego	w	MSUP	w	oparciu	
o	internacjonalizację	ich	działalności,	w	tym:	

▪ diagnoza	potencjału	w	zakresie	internacjonalizacji,	

▪ przygotowanie	przedsiębiorstwa	i	jego	oferty	pod	kątem	eksportu,	

▪ analiza	rynków	docelowych,	

▪ przedstawienie	możliwych	i	optymalnych	kanałów	dystrybucji,	

▪ aktywne	 poszukiwanie	 partnerów	 biznesowych	 w	 celu	 wprowadzenia	 produktów	 lub	
usług	na	wybrane	rynki	zagraniczne.	

2.	Przedmiot	działalności	Zamawiającego	obejmuje:	produkcja,	obróbka	szkła	płaskiego	i	luster	

3.	 Po	 zakończeniu	 postępowania	 ofertowego	 Zamawiający	 zawrze	 z	 wyłonionym	Wykonawcą	
Zamówienia	warunkową	umowę	na	realizację	zadania.	
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4.	 Obowiązywanie	 umowy	 warunkowej	 na	 realizację	 przedmiotu	 zamówienia	 Zamawiający	
uzależnia	 od	 otrzymania	 informacji	 od	 PARP	 o	 przyznaniu	 dotacji	 do	 realizacji	 projektu	
„Umiędzynarodowienie	 działalności	 Birmy	 Szkło	 Sp.	 z	 o.o.”	 w	 ramach	 Programu	 Operacyjnego	
Polska	Wschodnia	2014-2020.	Oś	priorytetowa	 I:	Przedsiębiorcza	Polska	Wschodnia,	Działanie	
1.2.	Internacjonalizacja	I	Etap.		

V.	TERMIN,	MIEJSCE	I	ZASADY	REALIZACJI	USŁUGI		

1. Usługa	zostanie	zrealizowana	w	siedzibie	przedsiębiorstwa:		

Szkło	Sp.	z	o.o.,	ul.	Olsztyńska	2,	11-100	Lidzbark	Warmiński	

2. Realizacja	 usługi	 zostanie	 rozpoczęta	 najpóźniej	 w	 terminie	 jednego	miesiąca	 od	 dnia	
zawarcia	umowy	o	doBinansowanie	w	ramach	Programu	Operacyjnego	Polska	Wschodnia	
2014-2020.	 Oś	 priorytetowa	 I:	 Przedsiębiorcza	 Polska	 Wschodnia,	 Działanie	 1.2.	
Internacjonalizacja	I	Etap	i	będzie	trwała	maksymalnie	5	miesięcy.		

3. W	 przypadku	 skierowania	 wniosku	 o	 doBinansowanie	 do	 oceny	 merytorycznej,	
przedstawiciel	 wybranego	 przez	 Zamawiającego	Wykonawcy	 weźmie	 udział	 w	 Panelu	
Ekspertów,	w	terminie	wyznaczonym	przez	Polską	Agencję	Rozwoju	Przedsiębiorczości.	
Wybrany	 Wykonawca	 będzie	 zobowiązany	 do	 prezentacji	 projektu	 podczas	 Panelu	
Ekspertów.		

VI.	KRYTERIA	FORMALNE	WOBEC	OFERENTÓW		

1. Oferent	 musi	 posiadać	 doświadczenie	 w	 realizacji	 usług	 doradczych	 polegających	 na	
opracowaniu	 i	 skutecznym	 wdrożeniu	 nowych	 modeli	 biznesowych	 prowadzących	 do	
umiędzynarodowienia	 działalności	 gospodarczej	 (w	 tym	 w	 zakresie	 poszukiwania	
nowych	 rynków	 docelowych	 i	 kluczowych	 partnerów	 biznesowych	 na	 rynkach	
docelowych)	 na	 rzecz	 co	 najmniej	 5	 podmiotów	 gospodarczych	 –	 udokumentowane	
przez	 okazanie	 stosownych	 referencji	 potwierdzających	 skuteczność	 ww.	 usług	 (od	
minimum	5	podmiotów).	Referencje	muszą	być	dołączone	do	oferty.	

2. Brak	powiązań	kapitałowych	i	osobowych	pomiędzy	Oferentem	a	Zamawiającym.	Przez	
powiązania	kapitałowe	lub	osobowe	rozumie	się	wzajemne	powiązania	polegające	na:		

a) uczestniczeniu	w	spółce	jako	wspólnik	spółki	cywilnej	lub	spółki	osobowej,		

b) posiadaniu	udziałów	lub	co	najmniej	5	%	akcji,		

c) pełnieniu	funkcji	członka	organu	nadzorczego	lub	zarządzającego,	prokurenta,		

pełnomocnika,		

d) pozostawaniu	w	takim	stosunku	prawnym	lub	faktycznym,	który	może	budzić		

uzasadnione	 wątpliwości,	 co	 do	 bezstronności	 w	 wyborze	 wykonawcy,	 w	
szczególności	pozostawanie	w	związku	małżeńskim,	w	stosunku	pokrewieństwa	lub		

powinowactwa	w	linii	prostej,	pokrewieństwa	lub	powinowactwa	w	linii	bocznej	do		

drugiego	stopnia	lub	w	stosunku	przysposobienia,	opieki	lub	kurateli.		
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3. Nie	spełnienie	kryteriów	formalnych	skutkuje	wykluczeniem	podmiotu	ubiegającego	się	
o	przedmiotowe	zamówienie	z	dalszego	postępowania.	

VII.	KRYTERIA	WYBORU	OFERTY		

1. Rozpatrywane	będą	jedynie	oferty	spełniające	kryteria	formalne	(pkt	VI).		

2. Wybór	najkorzystniejszej	oferty	nastąpi	w	oparciu	o	kryterium	CENY	BRUTTO	.	Wynik	  
(w	zaokrągleniu	do	dwóch	miejsc	po	przecinku)=(	cena	najniższa/cena	oferenta)*100.		

3. Łączna	 maksymalna	 liczba	 punków	 z	 kryterium	 cena	 wynosi	 100.	 Zostanie	 wybrana	
oferta	z	najwyższą	ilością	punktów.		

VIII.	OFERTA/TERMIN,	MIEJSCE	ZŁOŻENIA	OFERTY		

1. Rozpatrywane	będą	jedynie	oferty	spełniające	kryteria	formalne	(	punkt	VI).		

2. Oferta	powinna	być	sporządzona	według	wzoru	„Formularz	oferty”	(załącznik	nr	1)		

3. Oferent	 ponosi	 wszelkie	 koszty	 związane	 z	 opracowaniem	 i	 złożeniem	 oferty,	
niezależnie	od	wyniku	postępowania.		

4. Oferta	powinna	zawierać	cenę	netto	i	brutto.	Cena	przedstawiona	w	ofercie	powinna	
zawierać	pełny	koszt	dla	Zamawiającego.		

5. Oferta	 powinna	 być	 sporządzona	 w	 języku	 polskim	 i	 opatrzona	 podpisem	 osoby	
uprawnionej	do	składania	oferty.		

6. Termin	złożenia	oferty	upływa	w	dniu	19	maja	2016	r.	o	godzinie	9:00.	Oferty	proszę	
składać	na	adres	e-mail:	biuro@szklohartowane.pl	

7. O	 wynikach	 konkursu	 Zamawiający	 zawiadomi	 oferentów	 w	 terminie	 do	 2	 dni	 po	
upływie	terminu	składania	oferty.		

8. Każdy	oferent	ma	prawo	zwrócić	się	do	Zamawiającego	z	prośbą	o	wyjaśnienia.	
Osobą	uprawnioną	do	kontaktów	w	sprawie	oferty	jest	Pani	Monika	Leonowicz.	
Pytania	muszą	być	wysłane	elektronicznie	na	adres:	biuro@@szklohartowane.pl	

IX.	POSTANOWIENIA	DODATKOWE		

1. Oferent	może	przed	upływem	terminu	do	składania	ofert	zmienić	lub	wycofać	ofertę.		

2. Zamawiający	nie	dopuszcza	składania	ofert	częściowych	oraz	ofert	wariantowych.		

3. Oferent	poda	kwotę	oferty	w	polskich	złotych.		

4. Zamawiający	zastrzega	możliwość	wprowadzenia	zmian	do	dokumentacji	zapytania	
ofertowego	 wraz	 z	 załącznikami.	 O	 wprowadzonych	 zmianach	 poinformuje	
niezwłocznie	 Oferentów,	 do	 których	 wystosował	 zapytanie	 ofertowe	 oraz	 umieści	
informację	o	zmianach	na	swojej	stronie	internetowej.		

5. Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	do	zamknięcia	postępowania	bez	dokonywania	
wyboru	oferty	lub	do	unieważnienia	postępowania	bez	podawania	przyczyn.		
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6. Oferentom	nie	przysługują	żadne	roszczenia	względem	Zamawiającego	w	przypadku	
skorzystania	 przez	 niego	 z	 któregokolwiek	 z	 uprawnień	 wskazanych	w	 niniejszym	
zapytaniu	ofertowym.	W	tym	zakresie	Oferenci	zrzekają	się	wszelkich	ewentualnych	
przysługujących	im	roszczeń.		

7. Wszelkie	 zapytania	 proszę	 kierować	 drogą	 elektroniczną	 na	 adres:	
biuro@szklohartowane.pl	

8. Zapytanie	zostało	upublicznione	na	stronie	Zamawiającego:	www.szklohartowane.pl	

X.	ZAŁACZNIKI		

Załącznik	nr	1	–	FORMULARZ	OFERTOWY		

Załącznik	nr	2	–	OSUWIADCZENIE	O	BRAKU	POWIĄZANU 	KAPITAŁOWYCH	LUB	OSOBOWYCH		
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