Data sporządzenia: 14.04.2020r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach postępowania nr nr 2/BH/2020 Opracowanie audytu technologicznego dla BikeHud sp. z o.o. w
obszarze potencjalnej automatyzacji procesów, w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i
konkurencyjności gospodarki regionu Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie
atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na
rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).
I.
Nazwa i adres Zamawiającego.
BikeHud sp. z o.o.
ul. Żurawia 71
15-540 Białystok
woj. podlaskie, Polska
biuro@bikehud.pl
II.
Określenie trybu zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zgodnym z Kwalifikowalnością wydatków dla
projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych w ramach RPOWP 2014-2020 w tym w
szczególności z:
a) Rozporządzeniem nr 1303/2013;
b) Rozporządzeniem nr 1301/2013;
c) Rozporządzeniem KE nr 651/2014;
d) Ustawą wdrożeniową;
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
f) RPOWP 2014-2020;
g) SZOOP RPOWP 2014-2020.
e)

III.

Opis przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi prorozwojowej doradczej – analiza i opracowanie planu wdrożenia
technologii automatyzujących procesy w przedsiębiorstwie BikeHud sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1
Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości
oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o
specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).
Usługa będzie opierać się o diagnozę możliwości wewnętrznych, potencjałów technologicznych zewnętrznych i
dostępność niezbędnych zasobów, planowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego (w różnych obszarach i
procesach), zdiagnozowanie potrzeb finansowych i rekomendacja źródeł finansowania, weryfikacja zasadności i
opłacalności przedsięwzięcia, analiza czynników ryzyka niepowodzenia zarówno na etapie realizacji jak również
po zakończeniu inwestycji. W ramach usługi prorozwojowej przedsiębiorca uzyska ponadto wsparcie
merytoryczne w zakresie analizy i oceny wykonalności i ryzyk oraz oczekiwanej opłacalności planowanego
przedsięwzięcia inwestycyjnego:
1. Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy oraz celów przedsięwzięcia inwestycyjnego.
2. Analiza technicznej wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego
1. Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac
2. Określenie zasobów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania i przypisanie wykonawców do
3. poszczególnych zadań.
4. Określenie budżetu wdrożenia i alokacji środków na poszczególne zadania.
5. Określenie zasad raportowania · wdrożenia.
6. Analiza ryzyka wdrożenia (zdefiniowanie zagrożeń dla projektu i sposobów ich uniknięcia lub
odpowiedzi na nie).
7. Wytyczenie ścieżki krytycznej projektu
8. Analiza ryzyka
9. Bieżący monitoring i raportowanie statusów wdrożenia
10. Rekomendacje dotyczące przeprowadzania wdrożenia
Kod i nazwa CPV: 72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych na poszczególne części
zamówienia oraz ofert wariantowych.

1)

Termin wykonania zamówienia - do 12 tygodni od daty podpisania umowy zlecenia.

2)

IV.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1)
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który prowadzi działalność gospodarczą bądź
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz
posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem
technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, iż
prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług
objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między
innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia
(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego)
2)
Oferent powinien realizować specjalistyczne usługi doradcze ujęte w Katalogu Usług (lub zgłoszone do
ujęcia w Katalogu usług), świadczone przez podmioty ujęte na Liście kwalifikowanych dostawców usług
ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
3)
Ponadto, w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. 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, pole- gające w szczególności na:
Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
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 drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
a)
b)

4)
Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych " (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofert owego).
V.

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego
z kryteriów:
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców
spełniających warunki określ one w punkcie IV.
2) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria kryterium „Cena netto" o wadze 100% (max. 100 pkt) Razem 100 % = 100 pkt.
3) Oceny, dokonywać będą członkowie komisji. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego
miejsca po przecinku, a następnie zsumowane dla każdej z ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
będzie oferta o najwyższej wartości przyznanych punktów.

VI.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
4) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do (100 % = 100 pkt):
5) Zasady oceny kryterium "Cena netto"
W kryterium tym oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana
proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą wg wzoru:
Pe = (Cn : Co) x 100
gdzie: Pe - ilość punktów za cenę (max. 100) Cn - cena najniższa wśród ofert - w złotych polskich Co - cena
danego Wykonawcy - w złotych polskich
VII.
Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę wraz z załącznikami należy składać pisemnie, tj. osobiście, drogą pocztową na adres: ul. Żurawia 71
15-540 Białystok, woj. podlaskie, Polska, lub przesłać e-mailem na adres: biuro@bikehud.pl

1) Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 22.04.2020 o godzinie: 12:00. Liczy się data wpływu
oferty do biura Zamawiającego na ww. dane kontaktowe. W przypadku ofert przestanych e-mailem
decyduje data i godzina wpływu wiadomości na skrzynkę pocztową Zamawiającego.
2) Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
3) Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji
Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę
uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty: W przypadku oferty wystanej
na adres e-mail oferta powinna zawierać dane osoby uprawnionej do sporządzenia i podpisania oferty
(skan podpisanego formularza oferty wraz z załącznikami).
4) Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych" (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz
oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w
zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do
wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i
osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego) .
5) Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
7) Zapytanie ofertowe, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie
internetowej Zamawiającego: www.bikehud.pl
VIII.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:
1) Termin związania ofertą - Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 (słownie:
sześćdziesięciu) dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2) Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o
terminie podpisania umowy.
3) Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
4) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
5) Warunki zmiany umowy: Nie przewidziano możliwości istotnych zmian umowy zawartej w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
6) Nie przewiduje się w okresie trwania umowy z wybranym wykonawcą składania zamówień
uzupełniających.

IX.

Dane do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Imię i nazwisko: Maciej Szymkowski
E-mail: maciej.szymkowski@bikehud.pl
Telefon: 722 301 440
X.
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1- Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wiedza i doświadczenie

