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Projekt „Poprawa konkurencyjności firmy Profi Parkiet II Bogdan Miąskiewicz poprzez kompleksowe wsparcie doradcze Instytucji 

Otoczenia Biznesu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 3.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego, lata 2014 - 2020 

 

Warszawa, 23.05.2017 r. 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2017 

(zaproszenie do składania ofert) 

  

Szanowni Państwo,  

W związku z realizacją projektu „Poprawa konkurencyjności firmy Profi Parkiet II Bogdan 

Miąskiewicz poprzez kompleksowe wsparcie doradcze Instytucji Otoczenia Biznesu”, 

Bogdan Miąskiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Profi Parkiet II Bogdan 

Miąskiewicz zaprasza do składania ofert.  

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy bądź zamówieniem dostawy / 

wykonania usług. 

 

Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Kod CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej 

i zarządzania oraz podobne 
 

 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie:  

1. Wykonanie zadań według przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego 

2. Opracowanie dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadań,  

3. Zobowiązanie do przeniesienia wraz z dokonaniem czynności zdawczo-odbiorczych 

praw autorskich do dzieł wytworzonych podczas realizacji zadań – w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie, tj. bez dodatkowego 

wynagrodzenia z tytułu przeniesienia tych praw.  

 

Miejsce realizacji prac:  

- prace muszą być wykonane i dostarczone na obszarze woj. mazowieckiego 

- dostawa wyniku prac na adres siedziby Wnioskodawcy 

 

Specyfikacja:  

Wykonanie usług doradczych o charakterze prorozwojowym świadczonych przez IOB 

obejmujących realizację następujących zadań: 



2 

 

 

 

 

  

Nr zadania Lp. Nazwa Zadania i wykaz poszczególnych działań Uszczegółowienie 

ZADANIE 1 Wsparcie w pozyskaniu inwestora strategicznego 

1
Analiza prawna w zakresie optymalnego rozwiązania pod kątem sposobu 

pozyskania kapitału na finansowanie zamierzeń strategicznych 

Przedmiotem oceny ma być analiza optymalnego rozwiązania formalno-prawnego związanego z 

przeprowadzeniem procesu pozyskania inwestora (w szczególności dotycząca wyboru pomiędzy przekształceniem 

formy prawnej działalności w spółkę prawa handlowego, powołanie nowego podmiotu i objęcie udziałów w 

zamian za aport w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa) - przygotowanie zakresu analiz prawnych oraz 

selekcja doradcy prawnego na podstawie wspólnie ustalonych kryteriów selekcji

2
Realizacja przyjętej strategii zmiany formy działalności pod kątem 

wybranego rozwiązania formalno-prawnego 

Określenie opcji wobec przekształcenia spółki i  wybranie optymalnej opcji z punktu widzenia wymogów prawnych 

i biznesowych i pilotowanie przkształcenia ze wsparciem księgowo-prawnym LUB utworzenie nowego podmiotu, 

wydzielenie z istniejącego przedsiębiorstwa jego zorganizowanej części na potrzeby wniesienia aportu (zgodnie z 

wybraną strategią związaną ze zmianą formy działalności) 

3 Przygotowanie biznesplanu / teasera inwestycyjnego Przygotowanie dokumentu dla potencjalnego inwestora 

4 Przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa 

Analiza wyników spółki na podstawie danych raportowanych - w tym analiza rachunku zysków i strat, bilansu i 

cashflow

Analiza porónawcza możliwych opcji wyceny spółki i  wybranie optymalnej metody na podstawie dostępnych 

danych oraz aktualnego etapu rozwoju spółki

Określenie przyszłych wyników spółki na podstawie analizy pozycji rynkowej, celów wzrostowych i potencjału 

rozwoju zagranicznego; przygotowanie wkładu do wyceny DCF

Wycena DCF (Discounted Cashflow) na podstawie projektowanych wyników spółki; analiza porównawcza 

mnożników stosowanych na podobnych transakcjach w celu określenia altenatywych punktów wyceny

Określenie realistycznego przedziału wyceny i przygotwanie procesu negocjacji  z inwestorem

5
Przygotowanie strategii negocjacyjnej i  określenie pozycji wyjściowych 

kontrahentów

Spotkania pilotujące ze stronami negoacjacji  i  określenie pozycji wyjściowych kontrahentów poprzez rozmowy 

indywidualne

6
Przeprowadzenie spotkań bieżących z udziałem doradców prawnych i 

mediacja rozmów (wg. potrzeby)

Przygotwanie i przeprowadzenie spotkań negocjacyjnych, określenie potrzeby wsparcia poprzez doradce 

prawnego oraz taktyczne wsparcie w rozmowach prowadzonych z inwestorem. Mediacja między stronami w celu 

uzyskania optymalnego wyniku rozmów, wsparcie w rozwiązywaniu sporów stron

7
Realizacja wejścia kapitałowego przez inwestora - negocjacje umowy 

inwestycyjnej i  umowy spółki 

Określenie zakresu analiz prawnych wymaganych do przygotowania wzoru umowy inwestycyjnej i  selekcja 

doradcy prawnego wg. referencji rynkowych. Pilotowanie przygotowania umowy inwestycyjnej poprzez doradcę 

prawnego zgodnie z najlepszymi praktykami rynku i wymogami spółki oraz właściciela. Wsparcie i  uczestnictwo w 

negocjacjach szczegółów umowy inwestycyjnej i  umowy spółki. Wsparcie operacyjne w rozmowach końcowych i 

przy finalizowaniu umowy inwestycyjnej, w tym określenie następnych kroków i implikacji wynikających z umowy 

dla Zarządu Spółki, Strategii, itp.
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Nr zadania Lp. Nazwa Zadania i wykaz poszczególnych działań Uszczegółowienie 

ZADANIE 2 Optymalizacja działalności przedsiębiorstwa 

1 analiza danych finansowych pod kątem efektywności kosztowej 

2 analiza wewnętrznych procesów biznesowych w zakresie produkcji i  usług 

3 zaplanowanie inwestycji w urządzenia usprawniające procesy

4
rekomendacje działań związanych z poprawą efektywności procesów 

wewnętrznych (w tym sposobu organizacji pracy)

5 analiza zewnętrznych procesów biznesowych w segmencie B2B analiza rynku dostawców, podwykonawców - dla działalności produkcyjnej i  usługowej  

6 analiza zewnętrznych procesów biznesowych w segmencie B2C analiza procesów sprzedażowych 

7
rekomendacje działań związanych z poprawą efektywności procesów 

zewnętrznych (w tym udzielania i  realizacji  zamówień)

8
analiza zastosowania systemów klasy ERP i BI w działalności 

przedsiębiorstwa 

ZADANIE 3 Ekspansja firmy - rozwój rynku zbytu i działalności eksportowej 

1 Analiza możliwości ekspancji na rynki zagraniczne W tym wybór rynków mogących przyczynić się do zmniejszenia sezonowości sprzedaży. 

2 Analiza wielkości rynków i popytu

3 Analiza konkurencji na wybranych rynkach

4
Rekomendacje w zakresie strategii wejścia na rynki zagraniczne (2 wybrane 

rynki)

5 Znalezienie partnerów handlowych na zagranicznych rynkach

Wyszukanie odbiorców hurtowych na każdy z rynków: a) hurtownie materiałów budowlanych, b) importerzy 

podłóg drewnianych i paneli podłogowych, c) sieci franczyzowe sprzedaży podłóg i drzwi d) duże studia 

architektoniczne

6 Nawiązanie kontaktów handlowych z wyszukanymi firmami
Nawiązanie kontaktu z każdą z firm w celu przedstawienia oferty handlowej i  potwierdzenia gotowości do 

współpracy. 
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Informacje dotyczące postępowania: 

 

I. Zamawiający:  

Bogdan Miąskiewicz, posiadający PESEL: 58032603755, prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą Profi Parkiet II Bogdan Miąskiewicz, ul. Kępna 2, 02-730 

Warszawa, NIP: 526-103-52-53 na podstawie wpisu do CEIDG 

 

II. Warunki udziału w postępowaniu:  

 

1) Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy na dzień przedłożenia oferty 

spełnią poniższe kryteria dopuszczające:  

1. Posiadają status Instytucji Otoczenia Biznesu niedziałających w celu osiągnięcia zysku i: 

a) uzyskały akredytację Instytucji Zarządzającej RPO WM (akredytacja mazowieckich 

Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących prorozwojowe usługi doradcze o 

specjalistycznym charakterze) lub akredytację instytucji na szczeblu krajowym 

(Ministerstwa Rozwoju) dla ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne, 

właściwą dla realizacji Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" w 

Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020; bądź  

b) nie uzyskały akredytacji, o której mowa w pkt. a, pod warunkiem wykazania, że: 

- posiadają odpowiednie kompetencje, potencjał i doświadczenie w zakresie świadczenia 

usługi będącej przedmiotem projektu, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania ofertowego; oraz 

- wpisują się w minimum jeden z profili zidentyfikowanych form IOB stanowiących 

załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

3. dysponują niezbędną wiedzę i umiejętnościami niezbędnymi do realizacji przedmiotu 

zamówienia,  

4. nie są objęci wykluczeniem, o którym mowa poniżej, 

5. wykonały na rzecz przedsiębiorców minimum 2 usługi doradcze o charakterze 

prorozwojowym, obejmującym swym zakresem doradztwo w zakresie pozyskania inwestora 

o charakterze udziałowym, oraz minimum 2 usługi doradcze o charakterze prorozwojowym, 

obejmującym swym zakresem doradztwo w zakresie efektywności działalności 

przedsiębiorstwa, oraz minimum 2 usługi doradcze o charakterze prorozwojowym, 

obejmującym swym zakresem doradztwo w zakresie rozwoju rynku zbytu i eksportowej 

ekspansji rynkowej, w tym minimum jedna usługa z branży budowlanej, 

6. zapewni zespół specjalistów dedykowanych do realizacji zamówienia, gwarantującą 

wykonalność i wysoką jakość świadczonych usług doradczych o charakterze 

prorozwojowym. 

Kryteria będą weryfikowane w oparciu o analizę złożonej oferty.  

 

2) Termin maksymalny realizacji zamówienia:  

Zadanie 1: w terminie 13 tygodni od daty wejścia w życie umowy  

Zadanie 2: w terminie 13 tygodni od daty wejścia w życie umowy  

Zadanie 3: w terminie 26 tygodni od daty wejścia w życie umowy  
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3) Kryteria oceny ofert:   

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie się kierował 

następującym kryteriami:  

1. wartość całkowita netto: 50%  

2. doświadczenie podmiotowe oferenta (jako organizacji) w świadczeniu usług 

doradczych o charakterze prorozwojowym związanych z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia: 30%  

3. liczebność i doświadczenie kluczowej kadry oferenta dedykowanej do wykonania 

zamówienia w świadczeniu usług doradczych o charakterze prorozwojowym: 10%  

4. proponowany termin realizacji usług: 10% 

 

4) Informacja o wagach:  

W odniesieniu do poszczególnych kryteriów, zostanie zastosowana następująca punktacja:  

 

1. Wartość całkowita:  

Za wartość całkowitą uznaje się całkowitą ryczałtową wartość netto realizacji umowy 

ponoszony przez Zamawiającego, z wyłączeniem podatku VAT,  

 

Liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru:  

 

najniższa wartość netto w ofertach 
* 50 punktów 

wartość netto w badanej ofercie 

 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do jego 

wykonania.  Wykonawca określając wynagrodzenie, oświadcza, że na etapie przygotowania 

oferty zapoznał się z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.  

Maksymalnie można uzyskać 50 punktów. 

 

2. Doświadczenie oferenta:  

Kryterium doświadczenia obliczane będzie na podstawie zadeklarowanej przez oferenta liczby 

projektów związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia (wykonanych usług o 

charakterze prorozwojowym), obejmujących 3 obszary realizacji projektu i wykazanych w 

formularzu ofertowym.  

 

a) Doświadczenie w zakresie pozyskania inwestora o charakterze udziałowym 

Liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru:  

 

Liczba wykazanych usług  w zakresie pozyskania inwestora o 

charakterze udziałowym w badanej ofercie  
* 10 punktów 

Najwyższa liczba wykazanych usług  w zakresie pozyskania inwestora 

o charakterze udziałowym we wszystkich ofertach 

 

Usługi mogą obejmować również realizację inwestycji (wejść kapitałowych) w przedsięwzięcia 

innowacyjne.   
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b) Doświadczenie w zakresie usług analiz efektywności działalności przedsiębiorstwa 

Liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru:  

 

Liczba wykazanych usług w zakresie efektywności działalności 

przedsiębiorstwa w badanej ofercie  
* 10 punktów 

Najwyższa liczba wykazanych w zakresie efektywności działalności 

przedsiębiorstwa we wszystkich ofertach 

 

c) Doświadczenie w zakresie usług rozwoju rynku zbytu i eksportowej ekspansji rynkowej 

Liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru:  

 

Liczba wykazanych usług w zakresie rozwoju rynku zbytu i 

eksportowej ekspansji rynkowej w badanej ofercie  
* 10 punktów 

Najwyższa liczba wykazanych w zakresie rozwoju rynku zbytu i 

eksportowej ekspansji rynkowej we wszystkich ofertach 

 

Punkty w ramach kryterium sumują się. Maksymalnie można uzyskać 30 punktów.  

 

3. Liczebność i doświadczenie kluczowej kadry Oferenta:  

Kryterium doświadczenia obliczane będzie na podstawie załączonych do oferty CV kadry 

kluczowej dedykowanej do realizacji przedmiotu zamówienia (wykonania usług o charakterze 

prorozwojowym) w obszarach wskazanych powyżej. Wymaga się, aby każda ze wskazanych 

osób jako kadra kluczowa, zrealizowała osobiście minimum 3 usługi doradcze o charakterze 

prorozwojowym obejmujący obszar strategiczny, do realizacji którego została wskazana.  

 

a) Kadra kluczowa w zakresie pozyskania inwestora o charakterze udziałowym 

Liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru:  

 

Liczba osób dedykowanych do realizacji usług w zakresie pozyskania 

inwestora o charakterze udziałowym w badanej ofercie  
* 3 punkty 

Najwyższa liczba osób dedykowanych do realizacji usług w zakresie 

pozyskania inwestora o charakterze udziałowym we wszystkich ofertach 

 

b) Kadra kluczowa w zakresie usług analiz efektywności działalności przedsiębiorstwa 

Liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru:  

 

Liczba osób dedykowanych do realizacji usług w zakresie efektywności 

działalności przedsiębiorstwa w badanej ofercie  
* 3 punkty 

Najwyższa liczba osób dedykowanych do realizacji usług w zakresie 

efektywności działalności przedsiębiorstwa we wszystkich ofertach 

 

c) Kadra kluczowa w zakresie usług rozwoju rynku zbytu i eksportowej ekspansji rynkowej 

Liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru:  
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Liczba osób dedykowanych do realizacji usług w zakresie rozwoju rynku 

zbytu i eksportowej ekspansji rynkowej w badanej ofercie  
* 3 punkty 

Najwyższa liczba osób dedykowanych do realizacji usług w zakresie 

rozwoju rynku zbytu i eksportowej ekspansji rynkowej we wszystkich 

ofertach 

 

d) w zakresie ogólnym 

Dodatkowy 1 punkt uzyskają te instytucje, które zapewnią wśród kadry kluczowej udział 

osoby ze stopniem naukowym minimum doktora w dziedzinie związanej z realizacją 

projektu.  

 

Punkty w ramach kryterium sumują się. Maksymalnie można uzyskać 10 punktów. 

 

4. Termin realizacji zamówienia krótszy niż wymagany  

Kryterium premiować będzie podmioty, które zaoferują czas dostawy krótszy niż wymagany.  

 

a) w zakresie pozyskania inwestora o charakterze udziałowym 

Kryterium będzie ocenione wg wzoru:  

 

13 – zaoferowany czas realizacji zadania 1 w tygodniach w badanej ofercie 
* 5 punktów 

13 

 

b) w zakresie usług analiz efektywności działalności przedsiębiorstwa 

Kryterium będzie ocenione wg wzoru:  

 

13 – zaoferowany czas realizacji zadania 2 w tygodniach w badanej ofercie 
* 3 punkty 

13 

 

c) w zakresie usług rozwoju rynku zbytu i eksportowej ekspansji rynkowej 

Kryterium będzie ocenione wg wzoru:  

 

26 – zaoferowany czas realizacji zadania 3 w tygodniach w badanej ofercie 
* 2 punkty 

26 

 

 

Punkty w ramach kryterium sumują się. Maksymalnie można uzyskać w ramach kryterium 10 

punktów.  
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5) Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert  

1. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Uzyskanie 

najwyższej liczby punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

2. Zamawiający udziela zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę 

punktów.   

3. W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, 

ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, kryteriami 

rozstrzygającymi są kolejno kryteria 2, 3, 1 i 4. Jeżeli w wyniku oceny nie będzie możliwe 

rozstrzygnięcie postępowania, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli 

najkorzystniejsze oferty, do złożenia w terminie 3 dni informacji dodatkowych w zakresie 

zastosowanego sprzętu przy realizacji zamówienia i jego oddziaływania na środowisko i 

klimat i na jej podstawie, wybierze ofertę w której niekorzystne oddziaływanie, takie jak 

zużycie prądu i emisja hałasu będzie najniższe.  

 

6) Informacje na temat zakresu wykluczenia:  

1. W przypadku braku złożenia kompletnej oferty, brak choćby jednego załącznika skutkować 

będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.  

2. W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby / podmioty powiązane z Zamawiającym.  

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. 

 

7) Forma płatności 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie przelewem, w terminie najpóźniej 14 dni po odbiorze 

każdego etapu / zadania o którym mowa w specyfikacji.  

 

8) Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cenę ofertową stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

2. Stawkę podatku VAT określa się zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535) i będzie ona zmieniana w przypadku 

urzędowej zmiany w trakcie realizacji zamówienia.  

3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w 

walucie krajowej (PLN).  

4. Przy ustaleniu ceny oferty (wynagrodzenia) Wykonawca winien uwzględnić 

ewentualne utrudnienia oraz przed jej ustaleniem wyjaśnić wszelkie wątpliwości 
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dotyczące dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, zakres prac, użyte 

materiały, ich jakość oraz wszelkie czynniki, które mogą mieć wpływ na wartość 

wynagrodzenia.   

 

9) Określenie warunków zmian umowy / zamówienia zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.  

1. Zamawiający dopuszcza zmianę dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu dostawy 

zamówienia w następujących przypadkach:  

a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji,  

b) w wyniku zmian w planie projektu i zmian związanych z bieżącą działalnością 

Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w momencie publikacji 

niniejszego zapytania, pod warunkiem uzyskania zgody Instytucji Pośredniczącej na 

ich wprowadzenie, 

c) w zakresie zmiany terminu wykonania oraz terminu płatności, po uprzednim 

wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy,  

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie specyfikacji przedmiotu zamówienia, 

jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,  

e) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 

pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi 

lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,  

f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających realizację przedmiotu dostawy, 

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,  

g) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu 

prac, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron,  

h) zmiany kadry kluczowej i realizacji usług osób dedykowanych inne niż wskazane w 

ofercie, na posiadającą nie mniejsze doświadczenie niż kadra wskazana w ofercie, 

po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Zamawiającego,  

i) w zakresie zmiany rachunku bankowego Strony po uprzednim zawiadomieniu 

drugiej Strony.  

2. Zamawiający lub Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo 

wystąpić o wykonanie prac zamiennych. Prace zamienne nie mogą wykraczać poza zakres 

umownego przedmiotu zamówienia a zmiana polegać może jedynie na modyfikacji 

zakresu określonego w planie badań. Żądanie dokonania prac zamiennych powinno zostać 

zgłoszone na piśmie przed ich rozpoczęciem. Warunkiem wykonywania prac zamiennych 

będzie niezmienność ceny umownej.   

3. Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy realizację prac dodatkowych nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 

niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest 

uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 

  

10) Miejsce, termin i sposób składania ofert  

Oferta winna być złożona w formie pisemnej na formularzu (wg Załącznika Nr 1 do 

niniejszego zapytania) i zawierać niezbędne elementy wskazane w tym formularzu oraz 

podpisy osób reprezentujących oferenta, oraz datę związania ofertą (nie krótszą niż 90 dni od 

daty upływu terminu składania ofert).   

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.05.2017 r. do godz. 24:00:  
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- osobiście lub listownie na adres: Profi Parkiet II, Kępna 2, 02-730 Warszawa, lub  

- drogą elektroniczną na adres: grzegorz@parkiet.pl 

  

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.  

Oferty, które wpłyną po terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.  

 

 

11) Wymagania szczegółowe:  

1. Kopertę z ofertą bądź e-maila należy zaopatrzyć w tytuł:  

Oferta na realizację przedmiotu zapytania nr 01/2017.  

2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta. W 

przypadku złożenia oferty przez Pełnomocnika należy dołączyć kopię 

pełnomocnictwa.  

3. Data związania ofertą: nie mniej niż 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.  

 

 

12) Uwagi: 

Zamawiający: 

1) zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny,  

2) zastrzega sobie prawo do negocjacji wybranej oferty,  

3) uzależnia zawarcie umowy od wsparcia projektu w formie dofinansowania w ramach 

tzw. bonu na doradztwo przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.  

 

 

13) Załączniki: 

1) Formularz oferty  

2) Formularz IOB potwierdzający potencjał i doświadczenie w zakresie świadczenia usługi 

będącej przedmiotem projektu 

3) Wykaz profili zidentyfikowanych form IOB 

 

 

Bliższych informacji udziela:  

- Grzegorz Miąskiewicz 

pod numerem telefonu +48 791 542 536 lub e-mailem: grzegorz@parkiet.pl 

 

 

 

 

 Właściciel  

 

 

Bogdan Miąskiewicz  

 


