
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Informacje o zamówieniu 

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby przygotowania 

do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego: „Przedsiębiorcy Stawiają na Rozwój”, przygotowywanego w odpowiedzi 

na konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16, przez:  

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej 

ul. Piotrkowska 92 

90-103 Łódź 

zwanym dalej Zamawiającym. 

Warunki ogólne zamówienia 

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 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: 

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. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych; 

3. Zamawiający zakłada wyłonienie w wyniku postępowania nie mniej niż 3 Wykonawców. 

4. Z każdym z wyłonionych Wykonawców będzie podpisana odrębna umowa na realizację 

zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do określenia jaka część zamówienia będzie 

realizowana przez poszczególnych Wykonawców.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji warunków cenowych z Wykonawcami, 

których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze. 

7. Sporządzenie oferty niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty. 

8. Wykonawca składający ofertę wykona zlecane usługi osobiście.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia uzupełniającego na warunkach 

ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu; 



 

 

10. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną odrzucone; 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

12. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcami wyłonionymi w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania, jest pozyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację 

przedmiotowego projektu: „Przedsiębiorcy Stawiają na Rozwój ”, co nastąpi nie wcześniej niż 

do 01. września 2016 r. 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry doradczej do realizacji usług doradczych w zakresie: 

1. Analizy potrzeb rozwojowych nie więcej niż 90 firm mikro, małych i średnich, będących 

Beneficjentami Pomocy w trzech obszarach biznesowych: finansowym, rynku, procesów 

wewnętrznych; 

2. Przygotowanie Planu Rozwoju i doradztwo w zakresie wdrożenia Planu Rozwoju dla nie więcej 

niż 90 przedsiębiorstw MŚP, będących Beneficjentem Pomocy w obszarach biznesowych: 

finansowym, rynku, procesów wewnętrznych, w tym identyfikacja minimalnych parametrów 

usług i identyfikacja potencjalnych dostawców usług, 

Zadania zlecane zamówieniem muszą zostać zrealizowane w okresie realizacji projektu, który 

planowany jest na okres: 01.09.2016. – 31.08.2018 r. Wyłonieni Wykonawcy zobowiążą się w umowie, 

iż usługi objęte niniejszym zapytaniem będzie realizował także w przypadku modyfikacji okresu 

realizacji projektu, nie dłużej jednak niż o dwa lata.  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 

 

Termin i miejsce składania ofert 

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przedsiębiorcy Stawiają na Rozwój”, w dni 

robocze od godziny 9.00 do 15.00 w sekretariacie w siedziby Zamawiającego: 

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej 

ul. Piotrkowska 92 

90-103 Łódź 

W terminie do 10.03.2016 r do godz. 15.00. 

Dodatkowych informacji udziela Marek Raczyński tel. 42 639 80 47, email: rzppz@konsorcjum.com.pl, 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. 

Wymagania dotyczące oferentów  

1. Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji usług doradczych w biznesie, przez co należy 

rozumieć zrealizowanie w okresie 23 grudnia 2012 r. do 22 grudnia 2015 r., usług obejmujących 



 

 

opracowanie co najmniej 10 planów rozwoju/strategii przedsiębiorstwa potwierdzonych 

referencjami od zlecających. Minimalny zakres przedstawianych referencji powinien zawierać: 

a. jednoznaczne wskazanie osoby, której dotyczą (imię i nazwisko) 

b. dane firmy, która wydaje referencje 

c. zakres usługi, której referencje dotyczą oraz opinię na jej temat 

d. dane kontaktowe do podmiotu wydającego referencje (wraz z osobą kontaktową).  

Kryteria oceny ofert 

Podczas oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę: 

1. cenę realizacji godziny usługi doradczej – waga 50%; 

2. doświadczenie Wykonawcy – mierzone doświadczeniem w realizacji usług doradczych – waga 

50% 

Zamawiający wybierze oferty w kolejności, uzyskania największej liczby punktów. Liczba punktów (L) 

wynikać będzie ze wzoru: 

DCL *%50*%50   

wynikającym z poniższych. 

Liczba punktów za cenę realizacji godziny usługi doradczej 

Liczba punktów za cenę realizacji godziny usługi doradczej wynikać będzie ze wzoru: 

100x
BC

NC
C   

C – liczba punktów badanej oferty za cenę 

NC – najniższa cena godziny usługi doradczej wg. złożonych ofert 

BC – cena godziny usługi doradczej badanej oferty 

Liczba punktów za doświadczenie Wykonawcy 

Liczba punktów za doświadczenie Wykonawcy (D) wynikać będzie ze wzoru: 

100x
D

D
D

N

B  

przy czym: 

DB liczba punktów badanej oferty za doświadczenie w zakresie opracowanych planów/strategii 

przedsiębiorstwa potwierdzone referencjami 

DN  liczba punktów najwyżej ocenionej za doświadczenie oferty w zakresie opracowanych 

planów/strategii przedsiębiorstwa potwierdzone referencjami 

Doświadczenie oceniane będzie na podstawie wykazu załączonego do oferty. 

Zawartość oferty 

1. Wypełniony prawidłowo i kompletnie formularz oferty. 

2. Wykaz posiadanych referencji za opracowanie planów/strategii przedsiębiorstwa. 



 

 

3. Warunki cenowe realizacji zamówienia: cenę brutto za jedną godzinę usługi doradczej z 

zakresu: 

e.  analizy potrzeb rozwojowych firm MŚP w następujących obszarach biznesowych: 

finansowym, rynku, procesów wewnętrznych; 

f. przygotowanie Planu Rozwoju i doradztwo w zakresie wdrożenia Planu Rozwoju 

w obszarach biznesowych: finansowym, rynku, procesów wewnętrznych,  w tym 

identyfikacja minimalnych parametrów usług i identyfikacja potencjalnych dostawców 

usług. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych przez Wykonawcę oświadczeń. W takim 

przypadku Wykonawca ma obowiązek w ciągu 3 dni roboczych przedstawić dokumenty żądane przez 

Zamawiającego.  

Szczegółowy opis dotyczący usług doradczych w obszarach: finansowym, 

rynku, procesów wewnętrznych 

Wykonawca przeprowadzi we wskazanych przez Zamawiającego przedsiębiorstwach kompleksowe 

usługi doradcze których celem będzie: 

1. Analiza potrzeb rozwojowych firm objętych doradztwem w obszarach: finansowym, rynku, 

procesów wewnętrznych, zgodnie z opisem w Załączniku 1. 

2. Przygotowanie Planu Rozwoju i doradztwo w zakresie wdrożenia Planu Rozwoju w obszarach: 

finansowym, rynku, procesów wewnętrznych, w tym identyfikacja minimalnych parametrów 

usług i identyfikacja potencjalnych dostawców usług, zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 oraz 

wzorem Planu Rozwoju z Załącznika 2 i Załącznika 3. 

Zamawiający planuje realizację usług doradczych w firmach MŚP – Beneficjentach Pomocy, przy czym 

zakłada się, iż średnia liczba godzin doradczych dla jednej firmy, będzie wynosiła: 

 firmy mikro: 10h 

 firmy małe, zatrudniające do 25 pracowników: 12h 

 firmy małe, zatrudniające od 26 pracowników: 22h 

 firmy średnie: 30h 

Liczba firm poszczególnych wielkości będzie zależał od przebiegu rekrutacji w projekcie.  

Usługi doradcze będą realizowane w następujących formach: 

 warsztaty stacjonarne – minimum jedno bezpośrednie spotkanie (minimalny czas trwania 4 h) 

z przedstawicielami firmy 

 warsztaty synchroniczne zdalne (konferencje głosowe i/lub video) – pozostały czas pracy 

doradczej z Beneficjentem Pomocy,  

Harmonogram usług doradczych ze wskazanymi przedsiębiorstwami opracuje Wykonawca 

dostosowując go do specyfiki firm. Harmonogram i jego każdorazowe modyfikacje będą podlegały 

akceptacji Zamawiającego. 



 

 

Potwierdzeniem realizacji procesu doradztwa będzie opracowanie: 

 Planu Rozwojowego Przedsiębiorcy (wzór minimalny stanowi Załącznik nr 2) w jednym 

z obszarów wybranych przez firmę: finansowym, rynku, procesów wewnętrznych - w 

przypadku firm małych zatrudniających do 25 pracowników oraz firm mikro, 

 Planu Rozwojowego Przedsiębiorcy (wzór minimalny Załącznik nr 3) we wszystkich obszarach: 

finansowym, rynku, procesów wewnętrznych - w przypadku firm średnich oraz małych 

zatrudniających od 26 pracowników; 

które zostanie przyjęte do realizacji w organizacji Beneficjenta Pomocy. 

Uwarunkowania 

1. Miejsce realizacji usług doradczych realizowanych stacjonarnie – w lokalizacjach 

Beneficjentów Pomocy na terenie województwa łódzkiego. 

2. Koszty dojazdów do lokalizacji Beneficjentów Pomocy pokrywa Wykonawca. 

3. Opracowanie Planu Rozwojowego Przedsiębiorcy, będzie podlegało akceptacji 

Zamawiającego, przy czym warunek przyjęcia opracowania do realizacji w organizacji 

Beneficjenta Pomocy jest warunkiem koniecznym, acz niewystarczającym do akceptacji usługi 

przez Zamawiającego.  

4. Warunkiem odbioru usługi przez Zamawiającego jest akceptacja przez niego opracowania oraz 

raportu z przeprowadzonego doradztwa. 

5. Opracowanie i raport musi być dostarczone do Zamawiającego w postaci papierowej ze 

stosownymi podpisami Wykonawcy i Beneficjenta Pomocy.  

6. Opracowanie i raport musi być oznakowane zgodnie z wytycznymi oznakowania projektów, 

które określi Zamawiający na etapie realizacji umowy. 

7. Projektem zostanie docelowo objętych 90 przedsiębiorstw z terenu województwa łódzkiego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby przedsiębiorstw, w zależności od 

przebiegu działań rekrutacyjnych do projektu.  

8. Działania doradcze zostaną przeprowadzone w terminach ustalonych z Beneficjentami Pomocy 

i zaakceptowanymi przez Zamawiającego, przy czym zastrzega się, że mogą być to terminy 

od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 21.00. 

9. Wykonawca zapewni wszystkie materiały niezbędne do prowadzenia usług doradczych. 

 


