Tarnowskie Góry, 20.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
NA REALIZACJĘ WSPARCIA DORADCZEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PROJEKTU „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego”

I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49
42-600 Tarnowskie Góry.

II.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja wsparcia doradczego przed rozpoczęciem
działalności gospodarczej w ramach projektu „Inkubator sukcesu - promocja
przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego”, składającego się z następujących
części:
A. Oficer dotacyjny, który będzie świadczyć indywidualną pomoc w przygotowaniu
biznesplanów uczestnikom projektu oraz dokonywać ich oceny formalnej. Usługi zorganizowane będą
w wymiarze godzinowym: 3 godziny zegarowe na 1 Uczestnika Projektu (w sumie 9
uczestników/czek), łącznie maksymalnie 27 godz. zegarowych w ramach zamówienia.
Część A Zamówienia dotyczy wyłonienia 1 oficera dotacyjnego.

B. Doradztwo Biznesowe: obejmuje indywidualne konsultacje tematyczne i pomoc wynikającą
z problemów zgłaszanych przez UP m.in. w zakresie:
-prawa - kodeks cywilny, kodeks pracy itp.
-podatki i kadry - obowiązki wynikające z prawa podatkowego, ulgi podatkowe, VAT, progi i
kwoty podatkowe, koncesje i pozwolenia.
-marketing - analiza marketingowa., marketing internetowy, wdrożenie działań
marketingowych.
Usługi zorganizowane będą w wymiarze godzinowym: maksymalnie 8 godzin zegarowych na
1 Uczestnika Projektu (w sumie 9 uczestników/czek), łącznie maksymalnie 72 godz. zegarowe w
ramach zamówienia.
Część B Zamówienia dotyczy wyłonienia 2 doradców biznesowych, na których przypadnie
odpowiednio 4 i 5 Uczestników.
Usługi doradztwa biznesowego oferowane będą w 3 kategoriach:
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1. podstawowa – dla os., które nie posiadają żadnej wiedzy nt. prowadzenia dział. gosp. (8 h
doradztwa)
2. średniozaawansowana - dla os. które posiadają ogólną wiedzę nt. prowadzenia dział. gosp. (min.
6h doradztwa)
3. zaawansowana – dla os. które posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia dział. i praktyczne
doświadczenia (min. 6h doradztwa)
2. Wsparcie doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej realizowane będzie w
ramach projektu „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu
tarnogórskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.1
Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych ZIT.
3. Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku zawartą w dokumencie
„Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020”.
4. Zamówienie realizowane jest w oparciu o kod 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie
działalności gospodarczej i zarządzania.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. ofert na wybrane części
przedmiotu zamówienia.
6. Miejscem realizacji zamówienia będzie siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.;
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry.
7. Zamawiający zapewnia sale dydaktyczne dostosowane do osób niepełnosprawnych
8. Forma zatrudnienia: Umowa cywilno –prawna
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy:
a) nie wpłynie żadna oferta,
b) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania,
uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z projektem umowy,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego/interesie publicznym, czego
nie można było wcześniej przewidzieć.
10. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania
wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
11. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku
skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w pkt 9 i 10. W tym
zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich przysługujących im ewentualnie roszczeń.
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III.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem spełniające warunki
konieczne:
a) posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia:


dla części A. zamówienia:
 - posiadanie wykształcenia wyższego lub studiów podyplomowych w
zakresie świadczonej usługi lub posiadanie 3 letniego
udokumentowanego dorobku zawodowego w zakresie oceny
wniosków/ monitorowania wydatkowania środków
 - potwierdzone doświadczenie w procesach doradczych z zakresu
rozpoczynania i/lub prowadzenia działalności gospodarczej w
wymiarze min. 100 godzin



dla części B. zamówienia:
 - posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego lub
wykształcenia wyższego i kwalifikacji (dyplomy, certyfikaty lub inne
dokumenty) potwierdzających wiedzę związaną z tematem danego
doradztwa
lub
posiadanie
doświadczenia
praktyczne
umożliwiającego przeprowadzenie danego doradztwa
 - Posiadanie minimum 3 letniego doświadczenia w zakresie
doradztwa biznesowego
 potwierdzone doświadczenie w procesach doradczych z zakresu
rozpoczynania i/lub prowadzenia działalności gospodarczej w
wymiarze min. 100 godzin.

b) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym koniecznym do wykonania
zamówienia;
c) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia - jeżeli
dotyczy;
d) pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia - jeżeli dotyczy;
e) brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Zamówienie nie będzie
udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Inkubatorem
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem 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:
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uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
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.

W celu udokumentowania spełnienia powyższych warunków należy złożyć oświadczenie
o spełnieniu warunków niezbędnych do wykonania zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszego zapytania.
Doświadczenie spełniające wymagania określone w punkcie a) dla części A. i/lub B.
zamówienia musi być potwierdzone dołączonymi do oferty kopiami stosownych
dokumentów (dyplomy/zaświadczenia/certyfikaty/umowy/referencje/protokoły zdawczoodbiorcze itp.).
IV.

Okres realizacji usługi:
październik 2017 – listopad 2017
Szczegółowy termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie ustalony przed
podpisaniem umowy z Wykonawcą.

V.

Miejsce i termin składania ofert
1.
2.
3.
4.
5.

Oferty należy złożyć w terminie do 26.10.2017 r. do godz. 23:59.
Jako termin złożenia przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Biura Projektu.
Miejsce składania ofert: Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry, pok. 106 (Biuro Projektu).
Ofertę można składać w następujący sposób:
- osobiście w Biurze Projektu,
- za pośrednictwem poczty i firm kurierskich na adres Biura Projektu,
- drogą elektroniczną na adres: biuro.inkubator@tarnogorski.pl.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
7. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
Kryteria oceny:
Lp.

KRYTERIUM

ZNACZENIE PROCENTOWE
KRYTERIUM

1.

Cena

100%

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW,
JAKIE MOŻE OTRZYMAĆ OFERTA ZA
DANE KRYTERIUM
100 pkt.
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Zasady oceny kryterium „Cena”:
KC = (Cmin/C)*100*waga (100%)
Cmin – najniższa cena wśród złożonych ofert
C – cena z rozpatrywanej oferty
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów to 100.
Osoba do kontaktu:
Robert Szarras – Specjalista ds. merytorycznych , tel. 32 393 29 52, e-mail:
biuro.inkubator@tarnogorski.pl;
Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia
przez Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze
strony wykonawcy do zawarcia umowy.
Zatwierdziła
Justyna Ślązok – Kierownik Projektu

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do wykonania zamówienia.
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