ADRIAN Fabryka Rajstop
Małgorzata Rosołowska – Pomorska
ul. Aleksandrowska 207/211, 95-100 Zgierz
NIP: 7260035045
REGON: 471663773
tel. 42 716 11 74
adrian@adrian-rajstopy.pl
www.adrian-rajstopy.pl

Zgierz, dn. 4.07.2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/7/2016
I. Dane Zamawiającego
Nazwa: ADRIAN Fabryka Rajstop Małgorzata Rosołowska - Pomorska
Adres: ul. Aleksandrowska 207/211, 95-100 Zgierz
NIP: 7260035045
REGON: 471663773
tel. 42 716 11 74
fax: 42 716 14 20
e-mail: adrian@adrian-rajstopy.pl
Przedmiot działalności zamawiającego obejmuje obszary:
Produkcja wyrobów pończoszniczych
Skrócona informacja o zamówieniu oraz docelowe potencjalne rynki zagraniczne na które
ma być skierowana usługa Zamawiającego:
W ramach zamówienia przewiduje się zakup opracowania (dzieła) zawierającego nowy model
biznesowy internacjonalizacji przedsiębiorstwa ADRIAN Fabryka Rajstop zmierzającego do
wejścia z produktami pończoszniczymi na rynki wybranych państw Europy Wschodniej, Ameryki
Północnej, Azji oraz Afryki.
II. Szczegóły dotyczące zamówienia – opis przedmiotu zamówienia
II.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie nowego modelu
biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa ADRIAN Fabryka Rajstop zmierzającego do
wejścia z produktami pończoszniczymi na rynki wybranych państw Europy Wschodniej, Ameryki
Północnej, Azji oraz Afryki.
II.2 Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie udzielane będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności
dla zamówienia publicznego przekraczającego wartość 50 tys. PLN netto. Zamawiający nie jest
zobowiązany zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1-5, 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2010r. nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) do
stosowania przedmiotowej ustawy. Zamówienie przeprowadzane jest na potrzeby projektu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
II.3 Nazwa i kod zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny kod CPV: 79411100-9 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
Dodatkowe kody CPV: 72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej; 79314000-8
Analiza możliwości wykonawczych
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II.4 Tytuł projektu: ,,Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji
przedsiębiorstwa ADRIAN Fabryka Rajstop zmierzającego do wejścia z produktami
pończoszniczymi na rynki wybranych państw Europy Wschodniej, Ameryki Północnej, Azji oraz
Afryki.”
II.5 Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których planowana jest realizacja
projektu:
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie: II.2.1: Modele biznesowe MŚP
II.6 Rodzaj zamówienia: usługa
II.7 Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest nowego modelu biznesowego internacjonalizacji
przedsiębiorstwa ADRIAN Fabryka Rajstop zmierzającego do wejścia z produktami
pończoszniczymi na rynki wybranych państw Europy Wschodniej, Ameryki Północnej,
Azji oraz Afryki.
2. Przedmiot zamówienia musi być przygotowany zgodnie z zasadami konkursu nr
RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 w ramach w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja) znajduje się w załączniku nr 1
do ogłoszenia o zamówieniu. Oferent jest zobowiązany do złożenia formularza ofertowego
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
II.8 Wymagania stawiane Wykonawcy:
1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić przedmiot zamówienia z należytą starannością
oraz dostarczyć przedmiot zamówienia Zamawiającemu.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe
wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca z dniem przekazania Zamawiającemu kompletnego przedmiotu zamówienia
– przekaże na Zamawiającego prawa autorskie do całego opracowania, w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Wykonawca ze swojej strony wskaże osobę do bieżącego kontaktu i współpracy z
Zamawiającym.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych, wynikającą z
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli postępu prac na każdym etapie realizacji
zamówienia.
7. Przedmiot zamówienia zostanie odebrany przez Zamawiającego protokołem odbioru,
data podpisania protokołu odbioru jest datą wykonania zamówienia.
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II.9 Warunki postępowania ofertowego:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Wybór ofert
dokonywany jest w stosunku do całości zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem
podwykonawców.
3. W przypadku konieczności zapoznania się z dodatkowymi informacjami, niezbędnymi do
przygotowania oferty lub wątpliwości dotyczących treści zapytania o zamówieniu,
pytania prosimy kierować poprzez kontakt mailowy na adres: adrian@adrian-rajstopy.pl.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:
Justyna Kociszewska, tel. +48 691 556 691, e-mail: justyna@adrian-rajstopy.pl
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania pytań od poszczególnych Oferentów
wraz z odpowiedziami na złożone pytania do wszystkich Oferentów biorących udział w
postępowaniu lub do ich zamieszczenia na swojej stronie internetowej, bez podania nazw
Oferentów, którzy zadali pytania.
5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów
w przedmiotowym postępowaniu.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że co
najmniej dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym
terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w
pierwotnie złożonych ofertach.
7. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert i uzupełnienia dokumentacji.
8. Zamawiający odrzuca oferty, które są niezgodne z treścią zapytania ofertowego bez
podania uzasadnienia.
9. Zamawiający odrzuca oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców podlegających
wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10. Zamawiający ma prawo zażądać wszelkich dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków postępowania o udzielenie zamówienia w terminie określonym przez
Zamawiającego. Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z
odrzuceniem oferty.
11. Zamawiający zastrzega sobie:
a. możliwość przedłużenia terminu składania ofert,
b. zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym w zapytaniu ofertowym,
c. unieważnienia zapytania ofertowego bez ponoszenia jakichkolwiek skutków
prawnych i finansowych,
a. prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do
unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn,
b. prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do
zakresu przedmiotu zamówienia.
12. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do
podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
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13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie
zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, zgodnych z
przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie zawartej z Wykonawcą.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług
zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i
nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych
do prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

III. Termin realizacji usługi
Termin wykonania przedmiotu umowy najpóźniej do dnia 31.01.2017 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
Wymagania wobec Oferenta – warunki dopuszczające udział w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek
posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.
Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej 2 usługi doradztwa biznesowego polegające na opracowaniu
dokumentów strategicznych tj. strategia eksportowa, plan rozwoju eksportu, plan lub
strategia rozwoju podmiotu, biznes plan, studium wykonalności, raporty, ekspertyzy i
analizy dostosowane do specyfiki działalności i możliwości rozwoju firmy. W celu
potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, do oferty
należy dołączyć wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat, stanowiący załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego wraz z dowodami należytego wykonania usługi (np.
referencje, protokoły odbioru, itp.).
2. Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym. 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. pozostawanie 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.
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziały w postępowaniu, do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu
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wykluczeniem oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik
nr 4 do zapytania ofertowego.

3. Oferent z chwilą złożenia oferty musi przedstawić pełnomocnictwa osób podpisujących
ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają
z przepisów prawa, dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na zasadzie spełnia –
nie spełnia.
5. W przypadku nie wykazania warunków określonych w pkt. IV oferta Wykonawcy nie
będzie rozpatrywana.
V. Informacje o procedurze zapytania ofertowego
V.1 Opis przygotowania oferty:
1. Zapytanie ofertowe jest dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego
www.adrian-rajstopy.pl.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi być sporządzona w języku
polskim.
3. Ofertę należy przesyłać zgodnie z wzorem oferty (załącznik nr 2).
4. Oferta i wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę
Wykonawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale,
o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
6. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne błędy lub opóźnienia w
dostarczeniu korespondencji przez pocztę, kuriera lub inne osoby oraz za błędy lub
opóźnienia w działaniu systemu teleinformatycznego w przypadku wysłania
korespondencji w formie elektronicznej.
7. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
8. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające warunki dopuszczające udział w
postępowaniu.
9. Wykonawca określi cenę ryczałtową netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie
za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z
dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty jest ceną ostateczną
obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia zgodnie z
przedmiotem zamówienia.
10. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów –
załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w
szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na
wszystkie pytania.
V.2 Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- cena - waga 100%
Łączna maksymalna liczba punków z kryterium „cena” wynosi 100.
2. Liczba punktów danej oferty będzie obliczana wg następującego wzoru:
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cena oferty z najniższą ceną
------------------------------------- x 100 = liczba punktów badanej oferty
cena oferty badanej
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców łączną cenę netto w
złotych.
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
c) W przypadku podania ceny oferty w EURO, średni kurs złotego w stosunku do EURO
stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówienia na złote wynosi 4,174. Średni
kurs został określony zgodnie z art. 35 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
d) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
e) Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów
przyznawanych wg opisanych kryteriów.

3. Oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
V.3 Miejsce i termin składania ofert:
Oferty na załączonym Formularzu Oferty (załącznik nr 2) wraz załącznikami należy składać w
formie elektronicznej na adres adrian@adrian-rajstopy.pl lub w formie pisemnej na adres
siedziby Zamawiającego ADRIAN Fabryka Rajstop Małgorzata Rosołowska – Pomorska, ul.
Aleksandrowska 207/211, 95-100 Zgierz (decyduje data dostarczenia przesyłki) lub
bezpośrednio w siedzibie zamawiającego: ul. Aleksandrowska 207/211, 95-100 Zgierz. W
przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików
załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym
odczytanie ich treści np. PDF.
1. Termin składania ofert upływa w dniu 18.07.2016 r do godziny 16:00.
V.4 Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
a. oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym
zapytaniu ofertowym,
b. Wykonawca spełni warunki formalne określone w pkt IV,
c. złożone dokumenty będą aktualne oraz zostaną podpisane przez osoby
uprawnione,
d. oferta zostanie złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryterium oceny.
V.5 Zawiadomienie o wyborze oferty:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o tym fakcie
wszystkich Wykonawców. Informacja o wyniku postępowania ukaże się nie później niż 7 dni od
upływu terminu składania ofert na stronie internetowej www.adrian-rajstopy.pl oraz w wersji
elektronicznej zostanie wysłana do każdego Oferenta, który złożył ofertę.
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V.6 Warunki unieważnienia postępowania:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie jego
trwania, do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania lub do
modyfikacji zapytania ofertowego.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
V.7 Dokumenty składające się na ofertę:
1.
2.
3.
4.

Formularz ofertowy– załącznik nr 2.
Wykaz usług – załącznik nr 3.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 4
Dowody, o których mowa w ustępie IV pkt 1 zapytania ofertowego.

VI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy:
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia
zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania
zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie w terminie wskazanym przez
zamawiającego w jego siedzibie, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawca będą prowadzone w PLN.
4. Zamawiający dopuszcza mozliwosc dokonania zmian w tresci umowy w stosunku do tresci
oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, ktore nie wpływają w istotny
sposob na przedmiot zamowienia oraz nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.
5. Zamawiający, przewiduje rowniez następujące mozliwosci dokonania istotnej zmiany
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzględnieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia:
a. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robot budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamowieniem podstawowym, o ile
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych
lub technicznych, w szczegolnosci dotyczących zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzętu, usług lub instalacji, zamowionych w ramach
zamowienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodnosc lub znaczne
zwiększenie kosztow dla zamawiającego,
- wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie,
b. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
-
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-

koniecznosc zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiający, działając z nalezytą starannoscią, nie mogł przewidziec,
wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie,

c. wykonawcę, ktoremu zamawiający udzielił zamowienia, ma zastąpic nowy
wykonawca:
- na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w pkt. 4,
- w wyniku
połączenia,
podziału,
przekształcenia,
upadłosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązan wykonawcy
względem jego podwykonawcow,
d. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartosc zmian jest
mniejsza niz 5 225 000 euro w przypadku zamowien na roboty budowlane lub 209
000 euro w przypadku zamowien na dostawy i usługi, i jednoczesnie jest mniejsza
od 10% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku
zamowien na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamowien na roboty
budowlane, jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie.
8. Wszelkie powyzsze postanowienia stanowią katalog zmian, na ktore Zamawiający moze
wyrazic zgodę. Nie stanowią jednoczesnie zobowiązania Zamawiającego do wyrazenia
takiej zgody. W przypadku kazdej zmiany, o ktorej mowa powyzej, po stronie wnoszącego
propozycję zmian lezy udokumentowanie powstałej okolicznosci. Wniosek o zmianę
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić
wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
VII. Załączniki do zapytania ofertowego:
1.
2.
3.
4.

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy
Załącznik nr 3: Wykaz usług
Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
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