
 

 

 

CPV główne: 85312320- Usługi doradztwa 

 

Koszalin, dnia 2 kwietnia  2014 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Oferentów, którzy zrealizują usługę 

polegającą na przeprowadzeniu doradztwa z zakresu zarządzania energią oraz surowcami 

i odpadami w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz pomocy w tworzeniu lub 

aktualizacji indywidualnych programów oraz planów rozwiązań ekologicznych dla 

uczestników projektu  

pt.  „Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP” 

nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-400/13 

 

 

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie zaprasza osoby fizyczne lub osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą, które będą świadczyć usługę osobiście do złożenia oferty 

w zakresie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu doradztwa z zakresu zarządzania 

energią oraz surowcami i odpadami w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz pomocy 

w tworzeniu lub aktualizacji indywidualnych programów oraz planów rozwiązań ekologicznych dla 

uczestników projektu pt. „Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP” realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,  Priorytet II. Rozwój zasobów 

ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, 

Działanie 2.1. Rozwój Kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału 

ludzkiego w przedsiębiorstwach, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

I. Nazwa i adres zamawiającego 

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 

Ul. Jana z Kolna 38 

75-204 Koszalin  

NIP 669-050-09-81 

 

 



 

II. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zachowaniem zasady 

konkurencyjności zgodnie z określoną w „Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007 - 2013” oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2.2 Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29  stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 rok nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

 

III. Przedmiot zamówienia.  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest osobiste świadczenie  usługi w zakresie przeprowadzenia 

doradztwa z zakresu zarządzania energią oraz surowcami i odpadami w mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstwach oraz pomocy w tworzeniu lub aktualizacji indywidualnych 

programów oraz planów rozwiązań ekologicznych w okresie od 05.2014  r. do 06.2015 r. 

dla uczestników projektu pn. „Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP” zgodnie 

z poniższą specyfikacją:  

Doradztwo będzie miało charakter indywidualny i będzie służyło wsparciu uczestników/-

czek projektu w tworzeniu lub aktualizacji indywidualnych programów oraz planów 

rozwiązań ekologicznych (i ich źródeł finansowania)  w konkretnych MMŚP.  

2. Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia: 

a. Przez przeprowadzanie doradztwa Zamawiający rozumie łącznie realizację 2800 godzin 

indywidualnego doradztwa dla 80-ciu przedsiębiorstw będących uczestnikami projektu 

pn.: „Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP”. Doradztwo obejmować będzie 

3 płaszczyzny tematyczne wykonywane na podstawie zgłoszonych potrzeb danego 

przedsiębiorstwa: techniczne, ekonomiczne, finansowe.  

b. Na każde przedsiębiorstwo przypada średnio 35 godzin doradztwa z możliwością 

skrócenia do 20 godzin bądź wydłużenia do 50 godzin.  

c. Zaplanowano 80 przedsiębiorstw, które wezmą udział w doradztwie.  

d. Realizacja doradztwa winna przynieść głównie korzyści: utworzenie/ aktualizacja 

indywidualnych programów oraz planów rozwiązań ekologicznych zawierających opis 

obszarów, dla których należy wprowadzić rozwiązania ekologiczne wraz ze 

wskaźnikami ekonomicznymi, służącymi ocenie skuteczności tego planu; identyfikacja 



 

problemów i błędów przedsiębiorstwa w zakresie ekologii; zalecenia i rekomendacje 

służące poprawie sytuacji w przedsiębiorstwie; opracowanie koncepcji technologicznej 

zawierającej wariantowe propozycje rozwiązań; prognoza i analiza efektów możliwych 

do uzyskania dzięki wdrożeniu założeń koncepcji; opracowanie studium wykonalności 

dla koncepcji.            

e. Doradztwo realizowane będzie na terenie całej Polski w siedzibach przedsiębiorstw, 

szczegóły dot. miejsca danego doradztwa będzie zgłaszane na bieżąco zgodnie 

z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego oraz w zależności od postępów 

rekrutacyjnych i miejsc, z których będą pochodzili uczestnicy projektu. 

f. Forma doradztwa: doradztwo indywidualne.  

g. Realizację doradztwa dokumentować będzie dziennik doradztwa wypełniony 

i podpisany przez osoby prowadzące doradztwo.  

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci  (osoby fizyczne lub osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą świadcząc usługę osobiście), którzy posiadają doświadczenie, 

umiejętności i wiedzę z zakresu tematyki doradztwa, nie są powiązani osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym,  zobowiązują się do samodzielnego wykonania zamówienia oraz:  

a. Posiadają min. 100 godz. doradztwa z tego tematu, 

b. Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe  z tego tematu. 

 

V. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

Zamawiający w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu wymaga przedłożenia 

następujących dokumentów: 

1. Oferty zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 

2. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem załącznika 

nr 2; 

VI. Termin wykonania zamówienia:  

 

Termin realizacji zamówienia: 05.2014 – 06.2015   

 

VII. Wykluczenia z postępowania  

 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wyklucza udzielenie zamówienia podmiotom  



powiązanym z nim osobowo lub/i kapitałowo. Poprzez  powiązania kapitałowe lub/i 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: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu 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. 

 

Doradztwa nie mogą świadczyć osoby zatrudnione (a więc zaangażowane na podstawie stosunku 

pracy) w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL, chyba, że nie zachodzi konflikt 

interesów ani podwójnego finansowania w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach PO KL. 

 

Oferenci, którzy są jednocześnie zaangażowani w realizację innych projektów finansowanych w 

ramach PO KL i/lub w ramach innych programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 

(NSRO) zobowiązani będą do złożenia do podpisywanej umowy na realizację doradztwa 

oświadczenia, że obciążenia wynikające z w/w zaangażowania nie wyklucza możliwości 

prawidłowej i efektywnej realizacji zadań powierzonych im w ramach poniższej umowy. 

Jednocześnie łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich ww. projektach nie może 

przekraczać 240 godzin miesięcznie.  

 

VIII. Oczekiwania Zamawiającego wobec Oferentów  

 

 Sprawna i terminowa realizacja zamówienia oraz współpraca z Zamawiającym. 

 Pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym. 

 

 

IX. Zobowiązania Zamawiającego  

 

 Wyznaczenie osoby do kontaktu z wybranymi oferentami w trakcie realizacji usługi.  

 

X. Sposób przygotowania Oferty 



 

 

1. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem 

nr 1,w języku  polskim, w formie pisemnej. 

2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osobę składającą ofertę. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione w sposób czytelny,  datowane 

i podpisane przez osobę składającą ofertę.  

3. Cena musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do dwóch  

miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie  

zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia (jak 

dojazd na szkolenia i noclegi). Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres trwania umowy. 

4. Termin ważności oferty wynosi co najmniej 30 dni. 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych dot. wskazania mniejszej liczby godzin niż 

łączna liczba godzin planowanych do realizacji w ramach zamówienia. 

6. Do oferty Oferent  zobowiązany jest dołączyć Oświadczenie o spełnieniu udziału warunków 

w postępowaniu  zgodnie z załącznikiem nr 2. 

7. Oferty sporządzone w innej – niż określona przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym  – 

formie, zostaną uznane za niespełniające wymogów formalnych i jako takie odrzucone.  

8. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez  strony postępowania  

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w formie pisemnej, faksem oraz drogą  

elektroniczną. 

9. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

10. Oferty niekompletne, w szczególności niezawierające wszystkich wymienionych w niniejszym  

zapytaniu ofertowym załączników, zostaną odrzucone bez wzywania Oferenta do uzupełnienia 

braków. 

11. Oferty niekompletnie wypełnione, w szczególności niezawierające wszystkich informacji  

wymaganych w poszczególnych załącznikach, zostaną odrzucone bez wzywania Oferenta do 

uzupełnienia braków. W przypadku braku możliwości wypełnienia danej komórki należy wpisać 

Nie dotyczy. 

 

XI. Kryteria oceny ofert.  

1) Cena brutto zawarta w punkcie 2 w ofercie wg załącznika 1 do Zapytania Ofertowego – 

waga 100%. Ceny powinny uwzględniać wszelkie koszty realizacji godziny zamówienia 

(jak dojazd na doradztwo  i noclegi).  



2) Przez kryterium ceny brutto rozumie się kwotę określoną przez Oferenta  w punkcie 2 za 

wykonanie zamówienia wg załącznika nr 1. Ocena w ramach kryterium Cena brutto (Kc) 

będzie obliczana na podstawie wzoru:  

 

100
Cco

Ccn
Kc  

 

Gdzie:  

Kc – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena w punkcie 2 wg załącznika 

nr 1 

Ccn – najniższa cena brutto zaproponowana w ofercie w punkcie 2 wg załącznika nr 1. 

Cco – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie w punkcie 2 wg załącznika nr 1.  

 

Oferent  maksymalnie może zdobyć 100 pkt. w danym punkcie.  

Zamawiający uzna za najkorzystniejsze te oferty, które uzyskają największą liczbę punktów 

w punkcie 3 wg załącznika nr 1.  

Wartości punktowe w kryterium ceny wg załącznika nr 1 zostaną przedstawione z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi 

zasadami matematyki.  

XII. Podstawa prawna świadczenia doradztwa 

umowa cywilnoprawna 

 

XIII. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 18.04.2014 r. do godziny 09:00. 

2. Ofertę należy składać (osobiście lub pocztą) w siedzibie Zamawiającego w Koszalinie,  

EKSPERT-SITR Spółka z o.o., ul. Jana z Kolna 38,  75-204 Koszalin lub przesłać skany 

dokumentów na adres mailowy: ekologicznerozwiazania@ekspert-sitr.pl 

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym nieprzejrzystym opakowaniu w sposób gwarantujący 

poufność jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

4. Opakowanie winne być opatrzone:  

 Nazwą i adresem Zamawiającego 

 Nazwą i adresem Oferenta 



 

 Oznaczeniem „Oferta na przeprowadzenie doradztwa dla uczestników projektu 

pt. „Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP”. 

 

XIV. Ogłoszenie wyników postępowania 

 

Oferenci, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie 

elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od 

dnia upływu terminu składania ofert.  

 

XIV. Pozostałe postanowienia i informacje: 

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest jednoznaczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 

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

terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych 

w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany 

przekazuje się niezwłocznie wszystkim Oferentom, do których zostało wystosowane  

zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.  

3. Oferta cenowa przedstawiona przez Oferenta powinna uwzględniać koszt brutto 

przeprowadzenia 1 godz. doradztwa. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć 

wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie koszty 

wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia 

nie byłaby możliwa. 

4.  Ceny określone przez Oferenta w ofercie będą obowiązywały przez okres ważności 

Umowy. 

5. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia bez 

podania przyczyny. 

6. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od Pani Jolanty Zienkiewicz, 

tel. 602 742 954, mail: jzienkiewicz@ekspert-sitr.pl 

 

Załączniki do zapytania ofertowego:  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu udziału warunków w postępowaniu. 

 


