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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU MŚP STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 1 kwietnia 2014 roku
1 ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, 85-225
Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20
2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, określoną
w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z realizacją projektu
„EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU MŚP STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM” nr UDA-POKL.02.01.01-00-390/13,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa (kod CPV: 79410000-1) dotyczącego:


CZĘŚĆ 1: analizy potrzeb firmy i sporządzenia dokumentu Diagnoza potrzeb.



CZĘŚĆ 2: wdrożenia działań proekologicznych w przedsiębiorstwie i sporządzenia
dokumentu „Strategia wdrożenia działań proekologicznych” w zakresie instalacji OŹE w
przedsiębiorstwie



CZĘŚĆ 3: wdrożenia działań proekologicznych w przedsiębiorstwie i sporządzenia
dokumentu „Strategia wdrożenia działań proekologicznych” w zakresie instalacji OŹE w
przedsiębiorstwie eko-przetwórstwa tworzyw polimerowych,

zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA.
4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Doradztwo trwać będzie przez cały okres trwania projektu tj. od dnia podpisania umowy z
Wykonawca Doradztwa do 30 czerwca 2015 roku
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5 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
Mgr inż. Ewa Frelichowska
Tel.: 52 340 82 82
e-mail: freliche@utp.edu.pl, bud. 2.3 pok. 215
6 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferty powinny zostać przygotowane zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącym
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego), w języku polskim w formie pisemnej.
2. Termin ważności ofert nie powinien być krótszy niż 60 dni.
3. Wraz z Formularzem oferty należy dostarczyć wypełnione oświadczenia, które są Załącznikami nr
2 i 3 do Zapytania ofertowego oraz dodatkowe wymagane załączniki, tj. CV.
7 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć do dnia 15 kwietnia 2014 roku, do godziny 15:00 oferty złożone po terminie
będą zwrócone oferentom bez rozpatrzenia.
2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Kaliskiego 7 - Wydział Inżynierii
Mechanicznej UTP w Bydgoszczy - budynek 2.3 - pokój 215, w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO
ROZWOJU MŚP - DRADCTWO” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail
freliche@utp.edu.pl
3. Decyduje data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.
8 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Oferent winien obowiązkowo spełnić następujące wymagania:
1.1 Wykonawca musi spełniać warunki określone w załączniku Załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego.
1.2 Wykonawca musi dysponować doświadczeniem i umiejętnościami niezbędnymi do
wykonania zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu muszą zostać potwierdzone poprzez wypełnienie przez Oferenta
oświadczenia stanowiącego Załączniki nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego oraz złożenie
wymaganych dokumentów.
3. W przypadku niespełnienia warunków określonych w pkt. 8.1 oferta zostanie odrzucona
9 KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Rozpatrywane
będą
tylko
oferty
kompletne,
w postępowaniu określone w pkt 8, zawierające
i załączniki zawarte w niniejszej dokumentacji
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spełniające
warunki
udziału
wszystkie wymagane informacje

2. Przy wyborze ofert/ofert zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto. Kalkulacja ceny
powinna nastąpić oddzielnie do każdego zamówienia.
KRYTERIUM
1.

Cena brutto

100%

Wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający dokona szeregując oferty cenowe od najniższej
do najwyższej w podziale na poszczególne części zamówienia. Wybrane zostaną oferty
spełniająca warunki udziału w postępowaniu o najniższej cenie brutto. W przypadku gdy więcej
niż jeden wykonawca przedstawi taką samą ofertę cenową i zadeklaruje świadczenie usług
doradztwa przez mniejszą liczbę godzin niż przewiduje szczegółowy opis zamówienia,
Wykonawca dopuszcza wybór więcej niż jednego wykonawcy.
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SPOSÓB OBLICZENIA CEN
1. Oferta powinna zawierać wyszczególnienie: ceny brutto za sporządzenie analizy potrzeb i za
godzinę doradztwa w podziale na części zamówienia
2. Zamówienie będące przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego będzie realizowane w ramach
projektu w 100% finansowanego ze środków publicznych.

11 TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający podpisze umowę z Oferentami, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę
(z uwzględnieniem Kryterium wyboru oferty). Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w
siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy oraz zostanie przekazana
wszystkim Oferentom drogą elektroniczną oraz pocztą. Zamawiający dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od terminu składania ofert
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania
przyczyny. Oferenci zostaną o unieważnieniu poinformowani drogą elektroniczną (poczta
elektroniczna).
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POZOSTAŁE UWAGI
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą od końca terminu nadsyłania
ofert do końca terminu jej ważności.
2. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku
postępowania wyboru ofert.
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Załącznik nr 1: SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu: „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA
PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU MŚP - STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA
FIRM” nr UDA-POKL.02.01.01-00-390/13, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje:
CZĘŚĆ 1: Doradztwo: Analiza potrzeb firmy i sporządzenie dokumentu Diagnoza potrzeb.
1.

Identyfikacja potrzeb zgłoszonych do projektu przedsiębiorstw, wskazująca proponowane kierunki
działań, zebrane w dokumencie „Analiza potrzeb”.
1)

Analiza formularza zgłoszeniowego i ankiety.

2)

Rozmowa z przedstawicielem przedsiębiorstwa objętego doradztwem.

3)

Analiza informacji i opracowanie raportu pn. „Analiza potrzeb”, wg. Wymogów określonych w
załączniku.

Planuje się realizację doradztwa dla 80 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski
CZĘŚĆ 2: Doradztwo: Wdrożenie działań proekologicznych w przedsiębiorstwie i sporządzenia
dokumentu „Strategia wdrożenia działań proekologicznych” w zakresie instalacji OŹE w
przedsiębiorstwie
1. ETAP:
1) pobyt w przedsiębiorstwie i/lub korespondencja zdalna obejmująca diagnozę ilości i źródeł
pozyskiwania energii
2) analiza finansowa aktualnych kosztów energii i alternatywnych OŹE możliwych do zastosowania,
opracowania wymiernych wskaźników ekonom.
3) opracowanie propozycji zastosowania najkorzystniejszego OŹE w firmie
2. ETAP:
1)

opracowanie planu wdrożenia proponowanych rozwiązań

Przewiduje się 400 godzin doradztwa dla 40 przedsiębiorstw, średnio 10/na przedsiębiorstwo
Wymagania:
- Po każdym doradztwie, doradca jest zobowiązany do stworzenia Raportu, zgodnie z załącznikiem
- Opracowanych będzie 40 strategii wdrożenia działań proekologicznych, po jednej dla każdego
przedsiębiorstwa
CZĘŚĆ 3: Doradztwo: wdrożenia działań proekologicznych w przedsiębiorstwie i sporządzenia
dokumentu „Strategia wdrożenia działań proekologicznych” w zakresie instalacji OŹE w
przedsiębiorstwie eko-przetwórstwa tworzyw polimerowych,
1. ETAP:
1) pobyt w przedsiębiorstwie i/lub korespondencja zdalna z przedsiębiorcą obejmujące diagnozę
energochłonności technologii przetwórstwa oraz narzędzi do przetwórstwa tworzyw
2) analiza finansowa aktualnych kosztów energii, możliwych do zastosowania, opracowanie
wymiernych wskaźników ekonomicznych
3) opracowanie propozycji rozwiązań ograniczających energochłonność
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2. ETAP:
1) opracowanie planu wdrożenia proponowanych rozwiązań
Przewiduje się 400 godzin doradztwa dla 40 przedsiębiorstw, średnio 10/na przedsiębiorstwo
Wymagania:
- Po każdym doradztwie, doradca jest zobowiązany do stworzenia Raportu, zgodnie z załącznikiem
- Opracowanych będzie 40 strategii wdrożenia działań proekologicznych, po jednej dla każdego
przedsiębiorstwa
3. Warunki płatności:
1) Wykonawca winien wystawiać faktury/rachunki za wykonane usługi każdorazowo po zrealizowaniu
DORADCTWA.
2) Wykonawca zapewni stałą ceny usług podczas realizacji projektu.
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Załącznik nr 2: FORMULARZ OFERTY

OFERTA
NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH Z ZAKRESU


CZĘŚĆ 1: analizy potrzeb firmy i sporządzenia dokumentu Diagnoza potrzeb.



CZĘŚĆ 2: wdrożenia działań proekologicznych w przedsiębiorstwie i sporządzenia
dokumentu „Strategia wdrożenia działań proekologicznych” w zakresie instalacji OŹE w
przedsiębiorstwie



CZĘŚĆ 3: wdrożenia działań proekologicznych w przedsiębiorstwie i sporządzenia
dokumentu „Strategia wdrożenia działań proekologicznych” w zakresie instalacji OŹE w
przedsiębiorstwie eko-przetwórstwa tworzyw polimerowych,

W RAMACH PROJEKTU „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO
ROZWOJU MŚP - STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM”
nr UDA-POKL.02.01.01-00-390/13

DLA:
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy
85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

im. J.

……………………………………….
(Miejscowość, data)
Oferta złożona przez Ubiegającego się o zamówienie
1. DANE WYKONAWCY

Nazwa/Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
Fax
E-mail
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i

J.

Śniadeckich w

Bydgoszczy,

2. TREŚĆ OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie konkurencyjnym, oświadczamy, że:
1) Oferuję wykonanie usługi określonej w Zapytaniu ofertowym za całkowitą cenę brutto:
CZĘŚĆ 1: …………………………….. zł brutto za zrealizowanie doradztwa na rzecz 1 przedsiębiorstwa
(słownie: ……………………………… zł).
2)

CZĘŚĆ 2: …………………………….. zł brutto za godzinę (słownie: ……………………………… zł),

3)

CZĘŚĆ 3: …………………………….. zł brutto za godzinę (słownie: ……………………………… zł)

4)
5)

Okres ważności oferty wynosi 60 dni od daty upływu terminu składania ofert w postępowaniu.
Oferujemy następujące warunki płatności:
 Faktury/rachunki za wykonane usługi wystawiane będą w 7 dniach roboczych po zrealizowaniu usługi
doradczej dla pojedynczego przedsiębiorstwa

Załączniki:
1) CV

……....................................................
(miejscowość, data)

…….......................................................
(podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (DOŚWIADCZENIE)
Oświadczam, że:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam co najmniej tytułu inżyniera;
3. pracuję w branży lub na rzecz branży przetwórstwa tworzyw lub OŹE;
4. świadczyłem/am wcześniej co najmniej: usługi eksperckie, doradcze, sprzedaży innowacyjnych ekoenergetycznych produktów lub prowadziłem szkolenia, zajęcia wśród pracowników przedsiębiorstw;
5. ceny podane w formularzu ofertowym zawierają wszystkie koszty związane z realizacją opisanego
zamówienia;
6. oferowane ceny są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.
7. zapoznałem się treścią zapytania ofertowego oraz przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego
treści;
8. zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiającego;

……....................................................
(miejscowość, data)

…….......................................................
(podpis osoby upoważnionej)
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