
 
 
 

 

Wrocław, 09.01.2019r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

dotyczące zlecenia usługi doradczej realizowanej w ramach projektu  

„Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT – WrOF” 

(Nr Projektu: WARR-RPO1.3.2-060/18) 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Inkubator Innowacji Sp. z o. o. 

ul. H. Arctowskiego 28/1, 53-211 Wrocław 

NIP: 8943122241 

REGON: 369138037 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

W ramach realizowanej usługi zostanie przeprowadza gruntowna analiza usług oferowanych przez 
spółkę i opracowanie strategii rozwoju produktów i usług przedsiębiorstwa, w szczególności przy 
wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjne (ICT). Planowane jest w ramach usługi 
przeprowadzenie czterech zadań tj: 
 
Zadanie 1. Zakup usługi związanej z Planem rozwoju 
Powinien obejmować realną ocenę sytuacji podmiotu, długookresowe cele i ich modyfikacje w 
zależności od zmian zachodzących w otoczeniu, zasoby niezbędne do realizacji tych celów, sposoby 
postępowania zapewniające optymalne wykorzystanie zasobów celem reagowania na wyzwania 
rynku i zapewnienia korzystnych warunków rozwoju. 
 
Zadanie 2. Zakup usługi związanej z Teaserem Marketingowym. 
Teaser Marketingowy ma na celu przedstawić zwięzłe informacje dot. Spółki, tak aby zainteresować 
potencjalnego odbiorcę.  W związku z powyższym zawierać będzie informacje o działalności Spółki (w 
tym opis modelu biznesowego), potencjale rynkowym, przewagi konkurencyjne oraz informacje o 
zespole zarządzającym.  Ważna będzie tutaj szata graficzna opracowania. 
 
Zadanie 3. Zakup usługi związanej z Prezentacją Marketingową. 
Prezentacja Marketingowa będzie wykorzystywana w trakcie spotkań z potencjalnymi odbiorcami lub 
ewentualnymi inwestorami. Prezentacja przygotowana będzie w celu przedstawienia Spółki i jej 
oferty potencjalnym odbiorcom i ewentualnym inwestorom zwięzłej informacje o działalności, 
ofercie i planach firmy w zachęcającej formie. Ważna będzie tutaj szata graficzna opracowania. 
 
Zadanie 4. Zakup usługi związanej z Doradztwem inwestycyjnym. 
Doradztwo inwestycyjne obejmować będzie analizę możliwości i opłacalności wdrożenia w 
działalności Wnioskodawcy systemu informatycznego skorelowanego z systemami podmiotów 
współpracujących do zarządzania produktami i klientami (15 h). 
 
 



 
 
 

Wymieniony powyżej zakres zamówienia będzie realizowany i rozliczany według zasad 

konkursu:  „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, Działanie 1.3 

Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF. 

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Podmiotami zapraszanymi do składania ofert są Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), tj. 

podmioty świadczące usługę doradczą - instytucje niedziałające dla zysku1, oferujące 

przedsiębiorcom usługi wspierające w szerokim zakresie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany 

będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim podmiotom, 

do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

4. Oferta zwycięska zostanie wybrana następnego dnia roboczego od terminu zakończenia 

zbierania ofert, a informacja ta zostanie przekazana wszystkim potencjalnym oferentom, 

którzy złożyli ofertę. Wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-

prawnego.  

 

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji zamówienia: do 30.03.2019 r. 

Miejsce realizacji usługi: Wrocław 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT: 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria: 

 

Kryterium Waga kryterium 

Cena całkowita za usługę doradczą (C) 100% 

 

Cena: 

cena brutto oferty najtańszej

cena brutto oferty badanej
 × 100 = liczba punktów 

 

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która otrzyma największą liczbę punktów. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia u Oferenta, którego oferta uzyskała największą liczbę 

punktów.  

3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze drugą ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

                                                           
1
 Poprzez instytucje niedziałające dla zysku rozumie się również takie, które przeznaczają swój zysk na cele statutowe 

i jednocześnie nie wypłacają dywidendy swoim udziałowcom lub akcjonariuszom. 



 
 
 

4. W przypadku gdy okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie przez niego 

określonym. W przypadku, gdy powtórnie złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający dokona losowego wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia. 

 

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz Oferty” (Załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego) w języku polskim w formie pisemnej.  

2. Oferta powinna zawierać w szczególności: 

- Cenę netto i brutto (VAT 23%). 

- Oświadczenie Wykonawcy, że na moment realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca 

spełnia wymogi formalne i merytoryczne jako IOB (Załącznik nr 2 do oferty). 

-  Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z 

Zamawiającym (Załącznik nr 3 do oferty). 

3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.  

4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta. 

5. Nie dopuszcza się składania ofert na realizację części zamówienia. 

 

VII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Miejsce: ul. H. Arctowskiego 28/1, 53-211 Wrocław 

Sposób: drogą elektroniczną na adres mail: potoniec.szymon@wp.pl lub w wersji papierowej na adres 

spółki. 

Termin składania ofert: do dnia 22.01.2019 r. 

 

VIII. PODSTAWA DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY: 

1. Wykonawca nie spełnia wymogów formalnych i/lub merytorycznych jako IOB. 

2. Oferta została złożona przez podmiot powiązany z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom 

powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi 

w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 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) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

IX. DODATKOWO: 

1. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty 

prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.  

2. Oferta powinna odpowiadać przedmiotowi zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu. 

3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich 

otrzymanych ofert. 

4. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 60 dni liczonych od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania 

przyczyny oraz do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, 

dokumentów lub wyjaśnień.  

6. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert pod rygorem odrzucenia oferty. 

7. W przypadku złożenia dokumentów w niewłaściwej formie Zamawiający może wezwać 

Wykonawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia 

oferty.  

8. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem Ofertowym niepowodujące istotnych 

zmian w treści ofert. O naniesionych poprawkach Zamawiający musi niezwłocznie 

powiadomić Oferenta oraz uzyskać jego zgodę na dokonanie poprawek, które nie dotyczą 

oczywistych omyłek. 

9. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie podpisana 

umowa pomiędzy nim a Zamawiającym, w uzgodnionym przez strony terminie. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu 

wykonania zamówienia. Zmiana taka wymagać będzie podpisania aneksu do przedmiotowej 

umowy.  

11. Szczegółowych informacji w sprawie udziela: Szymon Potoniec, tel: +48 725-232-597. 

 

                                                                              Z poważaniem, 

          Szymon Potoniec 

 

 

Załączniki 

1. Formularz oferty 

2. Oświadczenie o statusie IOB 

3. Oświadczenie o braku powiązań między podmiotami współpracującymi. 



 
 
 

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego 
(Nr Projektu: WARR-RPO1.3.2-060/18) 

Dane teleadresowe Oferenta: 
     
     
     

FORMULARZ OFERTY  
Zamawiający: 
Inkubator Innowacji Sp. z o. o. 

ul. H. Arctowskiego 28/1, 53-211 Wrocław 

NIP: 8943122241 

REGON: 369138037 

 
 
W imieniu Wykonawcy: 
(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, dane teleadresowe / czytelna pieczęć) 

 
odpowiadając na zapytanie ofertowe składam następującą ofertę: 
 

Kryteria oceny Oferty przez Zamawiającego Oferta Wykonawcy 

Kryterium 1: Cena (w PLN) netto/brutto 

 
Zakres zamówienia: 

Nr 
zadania 

Opis działań planowanych do realizacji w 
ramach zadania 

Koszt zadania  
(w PLN) 

Okres realizacji zadania  
(od dd/mm/rrrr  
do dd/mm/rrrr) 

1. Zakup usługi związanej z Planem rozwoju   

2. Zakup usługi związanej z Teaserem 
Marketingowym. 

  

3. Zakup usługi związanej z Prezentacją 
Marketingową. 

  

4. Zakup usługi związanej z Doradztwem 
inwestycyjnym. 

  

 
Oświadczamy, że:  
- Zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.  
- Zapoznaliśmy się z warunkami oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zwarcia umowy na 
określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
- Oświadczam, ze niniejsza oferta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
 
 
 
 
 
 
 

                           

(data, podpis i pieczęć osób uprawnionych  
do reprezentowania) 

 



 
 
 

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego 

(Nr Projektu: WARR-RPO1.3.2-060/18) 

 

 

  , dnia                    
(miejscowość)      ( data) 

 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE IOB 
 

Niniejszym oświadczam/y*, że  

 

___________________________________________________________________________________ 
(Nazwa, adres, NIP Instytucji Otoczenia Biznesu) 

 

jest podmiotem prowadzącym działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, 

niedziałającym dla zysku lub przeznaczającym zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub 

innym równoważnym dokumencie założycielskim.  

Jednocześnie oświadczam/y, że jako Instytucja Otoczenia Biznesu posiadam/my odpowiedni 

potencjał merytoryczny, techniczny i legitymuję się/legitymujemy się odpowiednim doświadczeniem 

adekwatnym dla zakresu Usługi związanej z ubieganiem się przez 

Inkubator Innowacji Sp. z o. o. 

 o przyznanie dofinansowania w ramach projektu „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców 

z sektora MSP – ZIT – WrOF” (Nr Projektu: WARR-RPO1.3.2-060/18) realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Wrocławską 

Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 

 

 

 

Świadomy/świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 oraz 297 Kodeksu karnego 

za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, potwierdzam/y własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych zamieszczonych powyżej. 

 

 

_____________________________________________ 

(podpis i pieczęć reprezentantów IOB) 



 
 
 

Załącznik 3 do Zapytania ofertowego 

(Nr Projektu: WARR-RPO1.3.2-060/18) 

 

 

  , dnia                    
(miejscowość)      ( data) 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ  

MIĘDZY PODMIOTAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI 

 
Niniejszym oświadczam/y*, że  

 

___________________________________________________________________________________ 
(Nazwa, adres, NIP Oferenta) 

 

nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym  

 

Inkubator Innowacji Sp. z o. o. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta 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.  

 

 

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania. 

 

 

 

 

        

                      (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
 


