
 

 

 
        Zielona Góra, dn. 09.12.2013 

 
Zapytanie ofertowe 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM: 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Sulechowska 1 
65-022 Zielona Góra 
e-mail: agencja@region.zgora.pl 
strona internetowa Zamawiającego: www.region.zgora.pl 
 
II. PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Dodaj pieniądze do pomysłu”, 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie 
numer: UDA-POKL.06.02.00-08-002/12-00. 
 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” opisaną  
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki”. 
 
2. Na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego Wykonawca złoży, uzupełniony  
o wymagane załączniki, Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Zapytania ofertowego, w formie pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres 
Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie na adres: 
agencja@region.zgora.pl. 
 
3. Zamawiający wyśle informację o wyborze najkorzystniejszej oferty do wszystkich 
wykonawców, którzy wzięli udział w postępowaniu. 
 
4. Do Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, zostanie skierowane zaproszenie 
do zawarcia umowy na realizację zamówienia. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Celem głównym projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu” (zwanego dalej projektem)  jest 
promocja oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia.  
Projekt skierowany jest do osób fizycznych, mieszkańców woj. lubuskiego, którzy w dniu 
rekrutacji i w okresie 12 miesięcy poprzedzających rekrutację nie prowadzili działalności 
gospodarczej.  
W ramach projektu co najmniej 56 osób skorzysta z kompleksowego wsparcia merytorycznego  
i finansowego na podjęcie działalności gospodarczej.  
Nabór uczestników prowadzony jest w sposób ciągły w biurach projektu w Zielonej Górze i 
Gorzowie Wlkp. Zainteresowani są kierowani do doradcy zawodowego, który ocenia 
predyspozycje personalne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokonuje analizy 
pomysłów i preferencji zawodowych i na tej podstawie sporządza opinię o kandydacie. 
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Wybrane osoby korzystają z doradztwa trenerów biznesowych, którzy pomagają dokonać 
oceny ryzyka  i  przygotować  wniosek o pożyczkę. Osoby, które otrzymają pożyczkę, mają 
możliwość skorzystania przez okres 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności 
gospodarczej z bezpłatnego doradztwa biznesowego oraz z usług ekspertów w zakresie prawa, 
kadr i księgowości oraz marketingu. 
Przewiduje się, że w projekcie weźmie udział 100 osób, z których wybranych zostanie 75 osób 
ubiegających się o udzielenie pożyczki. Umowy pożyczki podpisane zostaną z grupą co najmniej 
56 osób. 
 
2. Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi doradztwa biznesowego dla uczestników 
projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 
 
3. Kod CPV: 85.31.23.20-8    usługi doradztwa 

       79.00.00.00-4    usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe,  
                                     rekrutacji, drukowania i zabezpieczania          

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT: 
Wykonawca przedłoży ofertę dotyczącą zamówienia przy użyciu Formularza ofertowego, 
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 
 
V. DOPUSZCZALNOŚĆ ANEKSÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH: 
Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksu do umowy zawartej z wybranym 
wykonawcą przewidującego możliwość wzrostu wartości zamówienia udzielonego  
z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej 
w umowie z wykonawcą, bez konieczności ponownego stosowania  zasady konkurencyjności.  
 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia: 01.01.2014r. 
2. Zakończenie wykonywania zamówienia: 30.06.2015r. 
 
VII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA: 
 
1. Biorący udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie następujących 
wymagań warunkujących udział w postępowaniu: 
1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 
podstawie oświadczenia  złożonego w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 
2) posiadanie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony,  jeżeli 
Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co 
najmniej jedną usługę polegającą na udziale w  realizacji  projektu finansowanego ze środków 
Unii Europejskiej o tematyce związanej z rozwojem  przedsiębiorczości; 
3) dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek  za 
spełniony,  jeżeli Wykonawca wykaże, iż osoba przewidziana do realizacji zamówienia posiada 
co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie obsługi kredytowej lub  pożyczkowej 
podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie oceny wniosków i biznesplanów, analizy 
ekonomiczno - finansowej, monitoringu spłat pożyczek lub  kredytów, a ponadto  posiada 
wykształcenie wyższe na kierunku: zarządzanie i marketing, ekonomia  lub ukończone studia 
podyplomowe na ww. kierunku; 



 

 

4) dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 
podstawie oświadczenia złożonego w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.   
 
2. W celu wykazania spełnienia wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy 
obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie  
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w 
art.24 ust.1 ustawy oraz oświadczenie o braku powiązań – stanowiące załącznik nr 2 do 
Zapytania ofertowego ( w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia); 
b. Wykaz usług polegających na udziale w  realizacji  projektu finansowanego ze 
środków Unii Europejskiej o tematyce związanej z rozwojem  przedsiębiorczości – 
stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego; 
c. Dane osoby przewidzianej do realizacji zamówienia - stanowiące załącznik nr 5 do 
Zapytania ofertowego. 

 
 
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 
 
W sprawach postępowania ofertowego istnieje możliwość kontaktowania się z Kamilą 
Szwajkowską pod numerem telefonu 095-7390316, adres poczty elektronicznej: 
k.szwajkowska@region.zgora.pl.  
 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 
 
1. Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego formularzu 
ofertowym wraz z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. 
2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Podana  przez Oferenta w formularzu ofertowym  cena  obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Oferenta z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. Cena oferty  jest ceną ostateczną obejmującą 
wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
5. Można złożyć tylko jedną ofertę. 
6. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 
7. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
 
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (TERMIN NA ZŁOŻENIE OFERTY 
POWINIEN WYNOSIĆ NIE MNIEJ NIŻ 10 DNI ROBOCZYCH OD DNIA OGŁOSZENIA ZAPYTANIA 
OFERTOWEGO): 
 
1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 
23.12.2013r. do godziny 16:00 w formie pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres 
Zamawiającego, lub za pomocą poczty elektronicznej, poprzez ich przesłanie na adres: 
agencja@region.zgora.pl.  
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2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 
 
3. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. 
Zmiany lub wycofania dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie 
pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres Zamawiającego, lub za pomocą poczty 
elektronicznej, poprzez ich przesłanie na adres: agencja@region.zgora.pl. 
 
 
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 
 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) w kwocie brutto, przy 
czym Oferent jest zobowiązany podać cenę wyrażoną:  
a) za realizację całości zadania oraz 
b) za realizację 1 godziny usługi doradczej.  
 
2. Cenę podaną w ofercie należy obliczyć uwzględniając pełen zakres zamówienia określony  
w niniejszym Zapytaniu (w tym także koszty dojazdów na terenie woj. lubuskiego oraz wszelkie 
inne koszty związane ze świadczeniem usługi, w tym wydruki materiałów). 
 
3. Oferta nie może podlegać zmianie co do ceny, za wyjątkiem konsekwencji poprawienia 
oczywistych omyłek rachunkowych. 
 
 
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW (informacja o wagach 
punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert)   
I SPOSOBU OCENY OFERT (przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium) -  W TYM 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZROBOTNYCH 
LUB OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM: 
 
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie najkorzystniejsza (tj. uzyska 
największa liczbę punktów) pod względem kryterium ceny – 100% (100 pkt.) 
 
2. W ramach kryterium oceny ofert Zamawiający przyzna punkty według następującej zasady: 
Cena – zostanie obliczona przy użyciu wzoru: 
(cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 x znaczenie procentowe kryterium = liczba 
punktów za kryterium cena 
 
3. W sytuacji, w której Zamawiający uzna, że złożona oferta może zawierać rażąco niską ocenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający  zwróci się do Oferenta o udzielenie  
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny. 
 
4. Zamawiający  odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę  
w stosunku do przedmiotu zamówienia 
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XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY: 
 
1. Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, miejsce i termin podpisania 
umowy zostaną wskazane w piśmie informującym o wyniku postępowania. 
 
2. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego 
w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod 
względem kryterium oceny ofert. 
 
3. Podpisanie umowy może także nastąpić w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 
wypełnioną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane 
egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. Następnie Zamawiający 
po podpisaniu umowy odeśle Wykonawcy należny mu egzemplarz umowy. W tym przypadku 
datą zawarcia umowy będzie dzień odebrania podpisanej obustronnie umowy przez 
Wykonawcę (zgodnie z art. 61 ustawy Kodeks Cywilny). 
 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny. 
 
XIV. INFORMACJA NA TEMAT WYKLUCZENIA WYKONAWCY: 
 
1. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym 
z nią osobowo lub kapitałowo. 
 
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. lub osobami wykonującymi w jej imieniu 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 lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy, wraz z ofertą składa on oświadczenie  
o braku powiązań, o których mowa w ust. 1. 
 
4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 
 
5. O wykluczeniu wykonawcy Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym  
o wyniku postępowania. 
 
XV. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU ODRZUCENIA OFERT: 
 
1. Odrzuceniu podlegają oferty, które: 
 a. nie spełniają wymagań merytorycznych niniejszego Zapytania ofertowego, 



 

 

 b. są niezgodne z przepisami prawa, 
 c. podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa. 
 
2. O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców w piśmie informującym o wyniku 
postępowania. 
 
3. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko 
Zamawiającemu. 
 
4. Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione 
Oferentom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty. 
 
XVI. INFORMACJE DODATKOWE: 
 
1. Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności przy 
zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 
 
2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Dodaj 
pieniądze do pomysłu”, nr UDA-POKL.06.02.00-08-002/12-00 w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 
XVII. ZAŁĄCZNIKI: 
Wykaz załączników do Zapytania ofertowego: 
 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 
 2. Załącznik nr 2 –Oświadczenie; 
 3. Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
 4. Załącznik nr 4 – Wykaz usług; 
 5. Załącznik 5 - Wykaz doświadczenia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
 


