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Radom, dnia 20.11.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/DOR 3.1.2 

zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn. „Rozwój firmy Hamer Przemysław 

Barszcz poprzez zakup usługi doradczej w ramach bonu na doradztwo” nr RPMA.03.01.02-14-

8667/17 

Hamer Przemysław Barszcz zaprasza do złożenia ofert na usługę doradztwa profesjonalnego w 

projekcie nr RPMA.03.01.02-14-8667/17 pn. „Rozwój firmy Hamer Przemysław Barszcz poprzez 

zakup usługi doradczej w ramach bonu na doradztwo” 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: 

Hamer Przemysław Barszcz 

Ul. Kielecka 16/24 

26-600 Radom 

NIP 9482099561 

http://hamerhaft.pl 
 

Osoba do kontaktu: Przemysław Barszcz 

 tel: +48601192393 

e-mail: biuro@hamerhaft.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. Projekt przewiduje zakup proinnowacyjnej usługi dzięki której firma określi strategię rozwoju 

w oparciu o innowacyjne rozwiązania, które znajdą zastosowanie bezpośrednio w bieżącej 

działalności firmy Wnioskodawcy. Firma Hamer Przemysław Barszcz prowadzi działalność w 

obszarze nanoszenia odbitek na materiały, oraz posiada własną hafciarnię. Rozwój działalności 

firmy ma się odnosić do rozwinięcia Hafciarni, w której wnioskodawca chce w przyszłości 

zaimplementować szereg innowacyjnych rozwiązań usprawniających procesy produkcyjne. 

       W skład zamówienia wchodzą: 

1) Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności strategii rozwoju w 

oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania. 

http://hamerhaft.pl/
mailto:biuro@hamerhaft.pl
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2) Monitorowanie biznesu i prognozowanie, pozwalające na określenie kierunków dalszego 

rozwoju. 

3)  Prace związane z wdrożeniem technologii.  

4) Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem warunkujących dalszy rozwój działalności lub 

efektywności przedsiębiorstwa. 

5) Strategia dot. planowanego wprowadzenia nowego produktu lub usługi lub rozwiązań 

procesowych lub rozszerzenia działalności o nowe rynki, takich jak usługi testowania 

technologii. 

 

2. Zleceniodawca udzieli/udostępni bardziej szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego 

zamówienia jeżeli niezbędne do złożenia oferty na wniosek Oferenta spełniającego wymagane 

w niniejszym zapytaniu kryteria. Uwzględnia się możliwość podpisania klauzuli 

poufnościowej.  

 

Zleceniodawca zobowiązuje się do przedstawienia wybranemu Wykonawcy wszystkich 

posiadanych przez siebie informacji dotyczących przedmiotu zamówienia oraz do czynnego 

uczestniczenia w prowadzonych pracach. Od Wykonawcy wymaga się podpisania deklaracji 

poufności, z uwzględnieniem sankcji w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

85312320 – 8 Usługi Doradztwa  

73000000-2 usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe, oraz pokrewne usługi 

doradcze  

72000000-5 Usługi informatyczne  

79000000-4 Usługi biznesowe     

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

5. W ramach ofert należy podać cenę jednostkową brutto i netto każdej usługi wykazanej w   

Załączniku nr 1 (Wzór formularza ofertowego).  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą w 

odniesieniu do złożonej oferty w zakresie terminu realizacji, terminów płatności, a także innych 

parametrów o ile takie zmiany nie będą stanowiły istotnej zmiany charakteru umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, nie 

wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego, w szczególności kiedy: 

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację umowy 

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 

przewidzieć przed ogłoszeniem zapytania ofertowego 
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9. Z tytułu unieważnionego postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w 

stosunku do Zamawiającego.  

10. Informacje na temat wyniku postępowania lub o jego unieważnieniu Zamawiający zamieści na 

stronie, na której zostało zamieszczone ogłoszenie.  

11. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. Na wniosek Zamawiającego termin związania ofertą może zostać 

wydłużony o 60 dni. 

 

4. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z wytycznymi programowymi: „Okres realizacji projektu 

nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty opublikowania listy o wyborze projektu do 

dofinansowania.”  Przewidywany termin opublikowania list październik 2017r. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

oraz wykluczania: 

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) W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których toczy się 

postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe 

3) Do postępowania dopuszczeni zostaną następujący Wykonawcy: 

● Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

we wskazanych terminach 

● Posiadają wiedzę i doświadczenie, a także posiadają kadrę zdolną do realizacji przedmiotu 

zamówienia 

4) Wykonawcami usług mogą być Instytucje Otoczenia Biznesu uprawnione do realizacji usługi 

doradczej o charakterze prorozwojowym posiadające akredytację Instytucji Zarządzającej RPO 

WM (akredytacja Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących prorozwojowe 

usługi doradcze o specjalistycznym charakterze) / akredytację instytucji na szczeblu krajowym 

(Ministerstwa Rozwoju) dla ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne 

 

6.      Opis sposobu przygotowania oferty:  

1) Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 

(Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty) wraz z wypełnionymi załącznikami 2 i 3. 

2) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
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3) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji 

wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.  

4) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników, winny być sporządzone zgodnie ze wzorami co do treści oraz opisu kolumn 

i wierszy. Oferta powinna zawierać: 

a) datę sporządzenia, 

b) adres lub siedzibę Wykonawcy, e-mail, numer telefonu,  

c) wypełnione wszystkie wymagane pola (dane Wykonawcy, ceny jednostkowe netto 

i brutto, cenę całkowitą netto i brutto, łączną cenę oferty netto i brutto, 

przewidywany termin realizacji), 

d)  być podpisaną przez Wykonawcę, 

5) Inne dokumenty istotne z punktu widzenia Oferenta 

 

 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 

dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 

granicznego: spełnia/ nie spełnia 

 

 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa 

się za odrzuconą. 

 

7. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1) Oferty należy składać do dnia 04.12.2017 r. 

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3) Oferty należy przesyłać na adres mailowy: biuro@hamerhaft.pl   lub dostarczyć osobiście 

bądź kurierem na adres Zamawiającego (zgodnie z pkt. 1 Zapytania) 

4) Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej na 

której zostało upublicznione niniejsze zapytanie ofertowe. Zamawiający poinformuje 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wynikach telefonicznie lub 

mailowo. 

5) Zamawiający w trakcie oceny ofert może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień 

dotyczących złożonych przez nich ofert w zakresie ceny, terminów, treści, a także może 

zażądać udokumentowania uprawnień lub doświadczenia. 

6) Wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, informacje przekazywane będą wzajemnie drogą 

elektroniczną. 

7) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień w ciągu 24 

godzin od daty przesłania wezwania na adres mailowy podany w ofercie. 

8) Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego drogą mailową (wraz z podaniem z podaniem danych podmiotu składającego 

pytania) w terminie nie późniejszym niż ciągu 2 dni od daty wszczęcia postępowania.  

 

8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

             Cena – 100 % dla całościowego zamówienia w ramach opisu przedmiotu zamówienia.  

mailto:biuro@hamerhaft.pl
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Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o przesłane w odpowiedzi na niniejsze zapytanie 

oferty.  Wykonawca 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. 

 

W przypadku wpłynięcia oferty o 30% niższej od średniej wartości pozostałych złożonych ofert 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty bez wezwania do wyjaśnień. W 

takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

 

9. Załączniki 

 

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego. 

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań. 

Załącznik nr 3. Oświadczenie o posiadaniu statusu instytucji otoczenia biznesu spełniającej 

wymagania udziału w postępowaniu. 
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Załącznik nr 1 do zapytania NR 2/2017/DOR 3.1.2 z dnia 20.11.2017  
 

 

……………………………………. 

Miejscowość                           data 

 

Formularz ofertowy 
 

I. Dane Oferenta 

1 Nazwa oferenta  

2 Adres  

3 Adres do 

korespondencji 

 

4 Tel  

5 E-mail  

 
 

Lp. 
 

 
Rodzaj usługi ( w odniesieniu do założeń określonych w przedmiocie 
zamówienia) 

 
Wartość netto 

 
Wartość Brutto 

 Zakres współpracy z IOB przewiduje w szczególności:   

1. Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w 
szczególności strategii rozwoju w oparciu o nowe technologie 
lub innowacyjne rozwiązania. 

  

2. Monitorowanie biznesu i prognozowanie, pozwalające na 
określenie kierunków dalszego rozwoju. 

  

3. Prace związane z transferem technologii   
4. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem warunkujących 

dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa. 

  

5. Strategia dot. planowanego wprowadzenia nowego produktu lub 
usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzenia działalności o 
nowe rynki, takich jak usługi testowania technologii. 

  

RAZEM   

 

TERMIN REALIZACJI: 

 

1. Oświadczam, że: 

● 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. 
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2. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku 

przyznania mi zamówienia. 

       Pozostałe oświadczenia: 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonych czynności, które w 

ramach niniejszego projektu wymagane są przepisami prawa.                                   

                                                                                                                                                                                     

Podpis 

 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia 

zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu. 

                                                                                                                                                                                                

Podpis 

 

 

………………………       ..…………………………… 

miejscowość, data   podpis oraz pieczątka osoby/osób 

uprawnionej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do zapytania  

nr 2/2017/DOR 3.1.2  

z dnia 20.11.1017 r. 

 
 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

 

Oświadczam, że w dniu złożenia oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2017/DOR 

3.1.2 z dnia 20.11.2017 r. nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Hamer Przemysław Barszcz 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Hamer Przemysław Barszcz lub 

osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy, w tym z osobami biorącymi udział w procesie oceny ofert. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Hamer 

Przemysław Barszcz lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Hamer 

Przemysław Barszcz lub osobami wykonującymi w imieniu Hamer Przemysław Barszcz 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. 

 

 

 

 

………………………       ..…………………………… 

miejscowość, data   podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do    reprezentowania Oferenta 
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Załącznik nr 3 do zapytania  

nr 2/2017/DOR 3.1.2 z dnia 20.11.2017 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): 

 

 

 IŻ RPO WM – akredytacja Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) 

świadczących usługi doradcze o specjalistycznym charakterze 

 

 

 Ministerstwa Rozwoju – akredytacja Ośrodków Innowacji świadczących usługi 

proinnowacyjne 

 

 

………………………       ..…………………………… 

       miejscowość, data                                podpis osoby/osób uprawnionej/ych do   

 reprezentowania Wykonawcy 


