
Projekt 3.L,"Poprawa rozwoju UŚP na Mazowszu, Poddziałania3.L.ŁRozwój MŚp typ projektów
,,Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonówna
doradztwo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego .:l

za14-żOżo:

Jedlnia-Letnisko, dnia 26.a4,2aL7

PROTOKÓŁ Z WVBORU OFERTZŁOŹONYCH W RAMACH
zAPYrANn oFERToWEGo z DN|A t8,o4.2ot7

Zamawiająry- P.P,H.U. Różański Ryszard Pod Różami w Jedlni-Letnisko, przekazuje informację
o złożonych ofertach w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługę "Usługi

doradcze o charakterze prorozwojowym, mające na celu wsparcie rozwoju działalności
przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 65t/2oI4 z

dnia 17 czerwca 2OL4 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w za§tosowaniu art. 107 i 1O8 Traktatu.", doĘczącą wyboru Wykonawcy przy

realizacji projektu dla firmy PP.H.U. Różański Ryszard Pod Różamitj. -usługi doradcze o
charakterze prorozwojowym mające na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności
ekonomicznej firmy P.P.H.U, Różański Ryszard Pod Różami na poziomie operacyjnym jak i

strategicznym. Zamawiający będzie ubiegać się o dofinansowanie projektu z RPO WM
2aL4,2O2a, w ramach Działania 3.1- Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania

3.L.2 - Rozwój rvlŚĘ ryp projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności
pnedsiębiorstw * poprzez udzielanie bonów na doradztwo, nr konkursu RPMA,O3.0L.ozĄp.

o1-t4-o47ł17.

l. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego i informowania wykonawców:

-ogłoszenie zostało upublicznione w dniu 18.U.2CII7 roku na stronie internetowej firmy P.P,H.U,
Róża ński Rysza rd Pod Róża m i tj. www. pod-roza m i, com. p|

-ogłoszenie ofertowe wrazzzałącznikamizostało wy§łane bezpośrednio drogą elektroniczną do
treech z potencjalnych wykonawców:
a. Sekwencja Sp. z o.o. na adres info@sekwencia.ore
b. lns§fiut Technologii Eksploatacji -Państwowy lns§ltut Badawczy w Radomiu na adres

instytut@itee.radom.pl
c. Fundacja Centrum lnnowacji F|RE na adres kontaktt@innowacjF.or8.pl

ll. Zestawienie ofert:

W wyznaczonym terminie tj. 25 stycznia 2OL7, do godz 10:0), wpĘnęła jedna (1) oferta
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u d. Oferta z dnia 2.4.04.2aL7 roku złożona przez Fundacja Centrum lnnowacji FIRE, (ul Glogera t/27,
lll p.,02-051Warszawa NlP 526-10-55-161) na kwotę 60 80O + VAT z termineń realizacji 23
tygodnie od momentu podpisania umowy (tj. około 5,5 miesiąca}. 

;,.,"

Powyższa oferta była jedyną która została przedstawiona.

lll. Warunki oceny: '

Poniższe warunki zostaĘ spełnione przez oferenta;

t. Łamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
wg formy "spełnia- nie spełnia" na podstawie niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów.

2. Dokumenty, jakie ma dostarczyć Oferent w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu:

a) Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziatu w postępowaniu o treściZałącznika nr 2
do zapytania

b} Oświadczenie oferenta o braku powiązań z Zamawiającym o treśpi Załącznika nr 3 do zapytania
c) W przypadku lOB nieposiadającego akredytacji RPO WM lub akredytacji instytucji na szczeblu

krajowym {Ministerstwa Rozwoju) formularz o treści Załącznika nr 4 do zapytania wraz z
wymienionymi w nim załącznikami.

d) W przypadku lOB posiadającego akredytacje RPO WM lub akredytacje instytucji na szczeblu
krajowym (Ministerstwa Rozwoju) oświadczenie o treści Zalącznika 5 oraz

-potwierdzenie wpisu na listę lnstytucji Otoczenia Biznesu akredytowanych przez lnstytucję
1arządzającą RPO WM 2014-2020 (Urząd MarszałkowskiWojewództwa Mazowieckiego w
Warszawie) lub,
-potwierdzenie wpisu na listę tnstytucji Otoczenia Biznesu akredytowanych przez Ministerstwo
Rozwoju w zakresie świadczenia u§tug proinnowacyjnych, właściwej dla realizacji Poddziałania 2.3.1

,,Proinnowacyjne usługi lOB dla MSP" w Programie Operacyjnym lnteligentny Rozwój 2al4-2a2a;

3, Dokumenty, jakie ma dostarczyć Oferent w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania:
a) Wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 1 do zapytania
b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy zatączyć do oferty tylko

wówczas, gdy oferta jest podpisana prżez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do
ewidencji działalnościgospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę
do tego nie upoważnioną spowoduje odrzucenie ofefi.

lV. KRYTERIA OCENY OFĘRT:

Zamawiająry dokonał oceny i porównania ofert oraz wyboru oferĘ najkorzystniejszej w oparciu
o następujące kryteria:

L. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające warunki dopuszczające udziai w
postępowaniu określone w pkt. lV.

2, Kryteria wyboru ofert i ich waga:

Przy wyborze najkorzystn iejszej oferty Za mawiający będz i
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'' KRYTER|UM l:

Cena brutto - 70 pkt

, KRYTERIUM ll:' Czas realizacjiusług doradczych- 30 pkt

3, Sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w oparciu o dwa kryteria, z zastosowaniem
poniższego wzoru {gdzie C - ilość punktów oferty badanej w rozpatrywanym kryterium):

a) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w ramach kryterium l z zastosowaniem
poniższych zasad:

najniższa oferowana cena brutto
C---*--*- *x70pkt.

cena brutto oferty badanej

Oferta w kryterium l może uzyskać maksymalnie 70 punktów. j

Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

b) 7amawiający dokona oc€ny poszczególnych ofert w ramach kryterium ll stosując poniższe
zasady:
- 30 pkt realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 4 miesięcy;
- 15 pkt realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie od 4 miesięcy do 6 miesięcy;

Rozpoczęcie usług doradczych musi nastąpić najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania
umowy o dofinansowanie projektu.
Wykonawca przedstawia informacje co do czasu realizacji usług doradczych w formularzu
ofertowym, Oferta w kryterium ll może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty za kryterium l zostaną dodane do punktów
uzyskanych przez nią w ocenie ofefty za kryterium ll. Na tej podstawie zostanie obliczona łączna
ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

LP. Oferent Kryterium l (cena brutto)

1 Fundacja C=74787 z l 74784zł=1
Centrum
lnnowacji
F'RE 74787 zł

74787 zt

Kryterium ll(czas Liczba
realizacji) punKów

5,5 miesiąca

70 pkt. = 70 pkt. 15 pkt. 85 pkt.
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W związku z faktem wptywu jednej ofeĄ, która spełnia kryteria formalne i merytoryczne
* dokonano wyboru Wykonawcy, tj.:

a. Fundacja Centrum lnnowacji FIRE, ulGlogera Ll27,1ll p.,02-051Warszawa NlP 526-10-55-161

v. WYBóR NAJKoRZY§TN|E §zEJ oFERY

Jedyną itym samym najkorzystniejszą, ofertą złożonąw przedmiotowym postępowaniu ofeńowym
jest oferta złożona przez Fundacja Centrum lnnowacji FIRE, ul Glogera Llż7,1ll p.,02-o51 Warszawa
NlP 526-10-55_161.

Data sporządzenia protokołu: 26.04.?a17 r.
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