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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 
 
 

Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 

 
 
Dotyczące realizacji zamówienia dla spółki Agencja Projektów Biznesowych BeCorp Sp. z o. o. 
  
1. usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia KE  

nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, 

nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania  

z norm i regulacji, w których są one osadzone. 

2. usług doradczych w zakresie innowacji, o których mowa w pkt 1 oraz usług wsparcia innowacji 

w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających udostępnienie 

przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, 

znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych 

produktów, procesów i usług.  

 

Warszawa, dnia 21 marca 2017 r. 

Informacje o 
zamawiającym: 

Agencja Projektów Biznesowych BeCorp Sp. z o. o. 
ul. Nowogrodzka 40/40 
00-691 Warszawa 
NIP: 7010474772 
REGON: 36113383300000 
KRS: 0000550177 

Tytuł projektu: 

 
„Stworzenie innowacyjnego portalu internetowego będącego hybrydą 
portalu społecznościowego i informacyjnego na terenie RP poprzez 
bieżący i aktywny udział użytkowników portalu w kreowaniu jego treści 
dotyczącej opisu i recenzowania spektakli teatralnych” 

 

Przedmiot 
zamówienia: 

 
Przedmiotem zamówienia są Proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie 
innowacji w przedsiębiorstwie Zamawiającego.  
 
Kod CPV 73220000-0 Doradztwo w zakresie rozwoju 
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Szczegółowy opis zamówienia: 
 

1. Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie 
innowacji: 

 
Cel: analiza i porównanie ścieżek rozwoju opartego o wdrożenie innowacyjnego 
sposobu świadczenia usług tworzenia i dostarczania informacji oraz usług 
dodatkowych w branży teatralnej 
 
Działania: 

a. Zdefiniowanie ścieżek rozwoju (przynajmniej trzy) 
b. Opracowanie modelu biznesowego do każdej ze ścieżek, w tym: prognoz 

finansowych, rynkowych, analiza ryzyka, wielowymiarowa analiza 
korzyści, oraz ścieżki krytyczne, 

c. Analiza porównawcza ścieżek rozwoju 
d. Pozycjonowanie ścieżek w rozwoju firmy i prognoza wpływu na rozwój 

firmy 
e. Wybór jednej ścieżki rozwoju wraz z uzasadnieniem 

 
2. Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z 

wdrażaniem innowacji. 

 
Cel: wybór i wielowymiarowa ocena ścieżki rozwoju w kontekście jej 
innowacyjności. 
 
Działania: 

a. Uszczegółowienie aspektów innowacyjnych wybranej ścieżki rozwoju w 
systemie macierzowym. 

b. Ocena wybranej ścieżki rozwoju: jakościowa i ilościowa w kontekście 
modelu biznesowego i wybranych zmiennych analitycznych. 

c. Ocena wybranej ścieżki rozwoju, pozycjonowanie na rynku i zarys 
wdrożenia w kontekście rozwoju branży i cykl życia. 

d. Zarys strategii zarządzania rozwojem innowacji w fazie schyłkowej. 
 

3. Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla 
opracowywanej lub wdrażanej innowacji. 

 
Cel: analiza finansowa wpływu wdrożenia wybranej ścieżki rozwoju na kondycję 
finansową przedsiębiorstwa. 
 
Działania: 

a. Opracowanie prognozy wielkości sprzedaży i liczby klientów. 
b. Opracowanie prognozy kosztów i przychodów. 
c. Opracowanie modelu przepływów finansowych. 
d. Analiza rentowności, ryzyka i wrażliwości. 

 
4. Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych 

związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i 
optymalizacji. 
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Cel: stworzenie i analiza kluczowych procesów biznesowych w kolejnych fazach 
opracowywania i wdrażania innowacji, a także w trakcie jej modelowania i 
optymalizacji. 
 
Działania: 

a. Analiza, definicja i opracowanie struktury mapy procesów biznesowych. 
b. Stworzenie procesowych ścieżek otwartych. 
c. Identyfikacja elementów i procedur związanych z optymalizacją i 

modelowaniem. 

 
5. Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii. 

 
Cel: wybór odpowiedniego dostawcy technologicznego. 
 
Działania: 

a. Konsultacje technologiczne i określenie potrzeb w zakresie 
technologicznym. 

b. Określenie potrzeb w zakresie kapitału wiedzy i kompetencji 
niezbędnych do realizacji założeń wybranego modelu ścieżki rozwoju. 

c. Stworzenie zamówienia uwzględniającego specyfikę potrzeb oraz budżet. 
d. Analiza i badania rynku dostawców w kontekście jakościowym i analiza 

cen. 
e. Przeprowadzenie wywiadów rynkowych. 
f. Analiza kompetencji i zdolności technologicznych dostawców. 
g. Opracowanie dokumentacji zamówień. 
h. Wybór dostawcy lub dostawców. 

 
6. Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej 

niezbędnej do wdrożenia innowacji. 
 
Cel: opracowanie dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej do wdrożenia. 
 
Działania: 

a. Opracowanie mapy funkcjonalności. 
b. Opracowanie Specyfikacja Wymagań Użytkownika (User Requierments 

Specification) 
c. Opracowanie Specyfikacja Interakcji i Użyteczności (User Interaction 

and Experience) 

 
7. Pomoc w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji 

z dostawcą technologii. 

 
Cel: przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie negocjacji z dostawcą 
technologii w celu podpisania umowy o współpracy. 
 
Działania: 

a. Opracowanie zakresu potrzeb na podstawie wytycznych Zamawiającego, 
które powinny zostać osiągnięte w toku negocjacji 

b. Przygotowanie Zamawiającego do negocjacji (szkolenie, mentoring) 
c. Przygotowanie materiałów do negocjacji 
d. Przeprowadzenie spotkań negocjacyjnych z dostawcą. 
e. Określenie punktów spornych i przygotowanie scenariuszy rozwiązań. 
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f. Kontakty z dostawcą w imieniu Zamawiającego i prowadzenie procesu 
negocjacyjnego. 

g. Zakończenie negocjacji wzajemnym potwierdzeniem realizacji warunków 
wykonania zamówienia tj. dostawy odpowiedniego rozwiązania 
technologicznego lub usług odpowiadających potrzebom 
technologicznym w zakresie realizacji wybranej ścieżki rozwoju. 

 
8. Doradztwo w procesie przygotowania umowy zakupu technologii 

pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii. 

 
Cel: podpisanie umowy z wybranym dostawcą. 
 
Działania: 

a. Opracowanie umowy na wykonanie usług w zakresie dostarczenia 
odpowiedniej technologii lub usług odpowiadających temu zagadnieniu w 
kontekście wybranej ścieżki rozwoju i innowacji 

b. Opracowanie zapisów dotyczących zabezpieczenia praw autorskich 
c. Opracowanie procedur współpracy z dostawcą lub z dostawcami 
d. Opracowanie scenariuszy realizacji usługi w zależności od potencjalnych 

ryzyk i zagrożeń 
e. Opracowanie harmonogramu realizacji 
f. Negocjacje warunków współpracy i umowy z dostawcą lub dostawcami 
g. Negocjacje specyficznych warunków umów (w zależności od wybranej 

ścieżki rozwoju) 
h. Korekty umów 
i. Potwierdzenie rozpoczęcia współpracy w postaci podpisanej umowy z 

dostawcą. 
 

9. Analizy ryzyka wdrożenia innowacji. 

 
Cel: zdefiniowanie zagrożeń i analiza ryzyka dla wdrożenia innowacji. 
 
Działania: 

a. Wielowymiarowa analiza ryzyka, przynajmniej: rynkowe, finansowe, 
konkurencyjne, technologiczne. 

b. Zdefiniowanie obszarów projektu narażonych na ryzyka według 
przyjętych kryteriów analitycznych i metody niwelowania lub 
eliminowania negatywnych skutków. 

c. Plan przeobrażania słabych stron w silne strony, szans – w zagrożenia w 
kontekście przyjętych kryteriów. 

d. Plan zarządzania kryzysowego. 

 
10. Doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu 

pilotażowego wdrożenia innowacji. 

 
Cel: pilotaż wdrożenia innowacji. 
 
Działania: 

a. Doradztwo w zakresie realizacji pilotażu. 
b. Doradztwo w zakresie sporządzenia scenariuszy testowania. 
c. Pomoc w zakresie testowania. 
d. Pomoc w zakresie realizacji pilotażu. 
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e. Pomoc w zakresie pozostałych testów. 
f. Badania użyteczności. 
g. Badania funkcjonalne. 
h. Analiza wyników pilotażu. 
i. Opracowanie diagnozy i zaleceń po realizacji pilotażu. 
j. Monitorowanie implementacji zaleceń po realizacji pilotażu. 

 
11. Doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji. 

 
Cel: podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i osób zatrudnionych przy 
obsłudze wdrożonej innowacji. 
 
Działanie: 

a. Doradztwo, pomoc i szkolenia dla kadry kierowniczej. 
b. Doradztwo, pomoc i szkolenia dla kadry technologicznej. 
c. Doradztwo, pomoc i szkolenia dla merytorycznej. 
d. Doradztwo, pomoc i szkolenia dla Specjalistów ds. marketingu. 
e. Doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie rozwoju planu promocji 

projektu i współpracy z wykonawcami usług promocyjnych. 
f. Doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie pozycjonowania usług na 

rynku. 
g. Doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie usprawniania procesów obiegu 

i przetwarzania informacji w systemie w nawiązaniu do rozliczeń 
finansowych, sprawozdawczości i raportowania wyników dla kadry 
kierowniczej. 

 
12. Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji. 

 
Cel: kontrola prawidłowości efektów wdrożenia innowacji. 
Działania: 

a. Kontrola zgodności wykonywanych prac z planem i harmonogramem. 
b. Analiza i ocena postępów realizacji poszczególnych prac nad wdrożeniem 

innowacji i ich efektów, 
c. Analiza zamian w otoczeniu firmy w kontekście wpływu na osiągnięcie 

efektów projektu i cele projektu, 
d. Opracowanie diagnozy, zestawu środków zaradczych i rekomendacji do 

wyników kontroli, monitorowania i analiz. 

 
13. Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w 

zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu 
techniki i czystości patentowej. 

 
Cel: ochrona własności intelektualnej wiedzy i rozwiązań powstałych w wyniku 
projektu 
Działania: 

a. Badania stanu techniki 
b. Badania czystości patentowej 
c. Analiza, diagnoza i rekomendacje w kontekście możliwości zgłaszania 

patentów: w Polsce i poza jej granicami wykonana przynajmniej przez 
aplikanta Rzecznika Patentowego.  

d. Przygotowanie wniosku zgłoszeniowego (jeśli będzie dotyczyło) 
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e. Zdefiniowanie klauzuli ochronnych do umów z pracownikami i 
podwykonawcami 

f. Stworzenie regulaminu ochrony danych w przedsiębiorstwie 
g. Stworzenie wymagań ochrony zasobów sprzętowych, WNiP w 

przedsiębiorstwie 
h. Stworzenie wymagań bezpieczeństwa pracy w Internecie 

 
14. Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi 

będącej przedmiotem wdrożenia innowacji. 

 
Cel: stworzenie strategii marketingowej dla rozwiązania innowacyjnego. 
 
Działania: 

a. Segmentacja rynku i analiza grup docelowych, w tym badanie potrzeb i 
preferencji, 

b. Analiza rozwiązania innowacyjnego z uwagi przynajmniej na: jego 
specyficzne cechy, branżę, amortyzację rynkową, 

c. Wielowymiarowe analizy marketingowe czynników zewnętrznych 
(powinna uwzględniać przynajmniej: uwarunkowania polityczne i 
ustawodawstwo, stan koniunktury i perspektywy rozwojowe, rozwój i 
możliwości branży działania firmy, konkurencję i podział rynku, wielkość 
i charakterystykę poszczególnych segmentów rynków, pozycję własnego 
przedsiębiorstwa na rynku i w branży, kanały zbytu, systemy dystrybucji, 
charakterystykę odbiorców, dostawców, pośredników) i wewnętrznych 
(powinna uwzględniać przynajmniej: strukturę przedsiębiorstwa i 
strukturę organizacyjną, obrót, koszty i zyski, możliwości finansowe i 
inwestycyjne, zakładowe służby zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży, 
możliwości oddziaływania na rynek (np. środki na reklamę), środki 
wspierające dystrybucję i sprzedaż) oraz przynajmniej: marketing mix, 
SWOT, SMART, macierz BCG, cykl życia produktu, 

d. Analiza skuteczności kanałów promocyjnych i metod sprzedażowych, 
e. Zdefiniowanie celów, zadań, procedur i procesów w zakresie obszarów 

przynajmniej: sprzedaży, promocji, cyklu życia i rozwoju rozwiązania, 
zarządzania relacjami z klientami, zasobów przedsiębiorcy. 

 
15. Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z 

wdrażaniem innowacji. 

 
Cel: identyfikacja i pozyskanie odpowiednich kompetencji do wdrożenia innowacji. 
 
Działania: 

a. Analiza kompetencji w przedsiębiorstwie i diagnoza potrzeb do rozwoju 
w kontekście wdrażanej innowacji, 

b. Doradztwo specjalistyczne w zidentyfikowanych obszarach 
kompetencyjnych. 

 
 

16. Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia 
innowacji technologicznej. 

 
Cel: wprowadzenie i stworzenie wizerunku nowej marki i produktu innowacyjnego 
na rynku. 
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Działania: 

a. Analiza i diagnoza dotychczasowego wizerunku marki 
b. Określenie kierunku rozwoju wizerunkowego 
c. Plan i zdefiniowanie działań wspomagających kreowanie wizerunku 

marki 
d. Opracowanie rozwoju wizerunku marki w kontekście współpracy z 

partnerami 
e. Opracowanie wytycznych pojawiania się marki w mediach 
f. Scenariusze zarządzania kryzysowego 
g. Doradztwo specjalistyczne z prezentacji marki dla kadry kierowniczej i 

specjalistów ds. marketingu, specjalistów ds. promocji i PR oraz 
specjalistów ds. sprzedaży. 

 
17. Doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu 

pilotażowego oraz pełnego wdrożenia rozwiązania innowacyjnego 

będącego przedmiotem prac w zakresie usług proinnowacyjnych. 

Termin realizacji 
zamówienia  

 
1. Przewidywany termin rozpoczęcia projektu to 01.06.2017 

a planowany okres realizacji usługi to max. 20 miesiące. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalone w 
konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 
 

Miejsce i sposób 
realizacji 

zamówienia: 

 
1. Miejsce realizacji zamówienia: poza/w siedzibą/ie firmy Agencja 

Projektów Biznesowych BeCorp Sp. z o. o. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić miejsce i sprzęt niezbędny 

do przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych w ramach 
przedmiotu zamówienia prac. 
 

 
Wymagania 

Zamawiającego: 
 

 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na moment 
złożenia oferty: 
 

1. Posiadają akredytację Ministerstwa Rozwoju – akredytacja ośrodka 
innowacji lub zgłosili się do akredytacji. Akredytacja wykonawcy 
musi zakończyć się przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 
projektu przez Zamawiającego. 
(Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi 
dokumenty potwierdzające akredytację IOB albo zgłoszenie do 
akredytacji IOB (potwierdzenie wpływu do Ministerstwa Rozwoju). 
Usługa może być świadczona przez IOB, które zostaną 
akredytowane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 
projektu. Zgłoszenie IOB do akredytacji musi nastąpić nie później 
niż w dniu potwierdzeni złożenia wniosku o dofinansowanie, 
zgodnie z regulaminem konkursu Działanie 2.3.1 dostępnym na 
stronie http://poir.parp.gov.pl 

http://poir.parp.gov.pl/


 

8 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę wyżej 
wymienionego warunku udziału w postępowaniu według formuły 
spełnienia/nie spełnienia – na podstawie analizy założonych przez 
Wykonawcę dokumentów. 
 

2. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Przez doświadczenie Wykonawcy 
rozumie się liczbę co najmniej 5 usług doradczych w zakresie 
innowacji tylko w ostatnim roku obrachunkowym (2016). 
Zamawiający zastrzega, iż usługi wykonane na podstawie umów z 
osobami fizycznymi nie będą zaliczane do doświadczenia 
Wykonawcy.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi 
na podstawie przedstawionych wykazów, dokumentów, o których 
mowa powyżej. W przypadku załączenia dokumentów w 
niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w 
zapytaniu ofertowym, oferta z takimi wadami będzie odrzucona. 
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne 
roszczenie wobec Zamawiającego. 
 

3. Posiadają doświadczenie w realizacji projektów tworzenia analiz, 
koncepcji, specyfikacji innowacyjnych usług on-line w ramach 
systemów IT on-line tj. portali internetowych i wprowadzaniu na 
rynek nowych marek w ramach ww. portali (dotyczy rozwiązań 
innowacyjnych powstałych w wyniku projektów dofinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej). Przez doświadczenie Wykonawcy 
rozumie się posiadanie Specjalisty o odpowiednich kompetencjach 
potwierdzających liczbę co najmniej 5 nowych marek portali 
internetowych w zakresie innowacji w okresie 2010-2016 lub 
portfolio ww. wymagań.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi 
na podstawie przedstawionych wykazów, dokumentów, o których 
mowa powyżej. W przypadku załączenia dokumentów w 
niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w 
zapytaniu ofertowym, oferta z takimi wadami będzie odrzucona. 
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne 
roszczenie wobec Zamawiającego. 
 
 

4. Zadeklarują czas dostarczenia rezultatów usług i zobowiążą się do 
dotrzymywania kolejnych terminów realizacji usług i działań 
będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi 
na podstawie przedstawionych Harmonogramów usług i działań. 
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W przypadku załączenia dokumentów w niewłaściwej formie lub 
niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, 
oferta z takimi wadami będzie odrzucona. 
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne 
roszczenie wobec Zamawiającego. 
 

5. W celu uniknięcia konfliktu interesów nie są powiązani osobowo 
ani kapitałowo z Zamawiającym wg definicji zawartej w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę wyżej 
wymienionego warunku udziału w postepowaniu według formuły 
spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez 
Wykonawcę oświadczenia. Z treści załączonego do oferty 
Wykonawcy oświadczenia mającego na celu potwierdzenie 
spełnienia przez niego warunku jak wyżej wynikać ma 
jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia. 
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego 
kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony 
z udziału w postępowaniu. 
 
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
do swojej oferty: 
a) Potwierdzenie wpisu na listę Instytucji Otoczenia Biznesu 

akredytowanych przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie 
świadczenia usług proinnowacyjnych lub zgłoszenie IOB do 
akredytacji przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie świadczenia 
usług proinnowacyjnych wraz z potwierdzenie wpływu 
zgłoszenia do Ministerstwa Rozwoju. 

b) Zgłoszenie IOB do akredytacji przez Ministerstwo Rozwoju w 
zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych wraz z 
potwierdzeniem wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Rozwoju. 

c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
między Wykonawca a Zamawiającym. Oświadczenie musi być 
podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy. 

d) W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego 
doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia 
tabeli w formularzu oferty poprzez podanie co najmniej 5 
usług proinnowacyjnych (usług doradczych w zakresie 
innowacji) dostarczonych w 2016 roku oraz załączenie do 
oferty protokołów potwierdzających ich wykonanie. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Oferenta 
dodatkowych dokumentów potwierdzających realizację tych 
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usług, w przypadku gdy protokoły załączone do oferty nie 
będą w sposób jednoznaczny tego potwierdzały. 

e) W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego 
doświadczenia w realizacji projektów tworzenia analiz, 
koncepcji, specyfikacji innowacyjnych usług on-line w ramach 
systemów IT on-line tj. portali internetowych i wprowadzaniu 
na rynek nowych marek w ramach ww. portali (dotyczy 
rozwiązań innowacyjnych powstałych w wyniku projektów 
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej) Wykonawca 
zobowiązany jest do wypełnienia tabeli w formularzu oferty 
poprzez podanie co najmniej 5 zrealizowanych i zakończonych 
projektów w latach 2010-2016 oraz załączenie do oferty 
potwierdzenia ich wykonania. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo żądania od Oferenta dodatkowych dokumentów 
potwierdzających realizację tych usług, w przypadku gdy 
protokoły załączone do oferty nie będą w sposób 
jednoznaczny tego potwierdzały. 

f) W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego 
deklaracji czasu realizacji usług i działań Wykonawca 
zobowiązany jest do wypełnienia tabeli w formularzu oferty 
poprzez podanie Harmonogramu realizacji każdej usługi 
zawierającego datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Oferenta 
dodatkowych dokumentów potwierdzających realizację tych 
usług, w przypadku gdy protokoły załączone do oferty nie 
będą w sposób jednoznaczny tego potwierdzały. 
 

 

Opis sposobu 
obliczenia ceny 

oferty: 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny na realizację 

przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym. 
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi 

uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania 
ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty związane z 
terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia 
orz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, 
odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 

3. Cena dla przedmiotu zamówienia musi być tylko jedna, nie 
dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny 
być ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena na realizację 
przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną. 

4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 
 

Kryterium oceny: 

 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi według następujących kryteriów 
punktacji: 

 
1. Cena: 0 -80 pkt. 



 

11 
 

2. Wartość zrealizowanych w ostatnim roku obrachunkowym 
(2016) usług proinnowacyjnych: 0 -10 pkt.  

3. Doświadczenie w realizacji projektów tworzenia analiz, 
koncepcji, specyfikacji innowacyjnych usług on-line w 
ramach systemów IT on-line tj. portali internetowych i 
wprowadzaniu na rynek nowych marek w ramach ww. portali 
(dotyczy rozwiązań innowacyjnych powstałych w wyniku 
projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej) w 
latach 2010-2016: 0-5 pkt. 

4. Czas dostarczenia rezultatów usług: 0- 5 pkt. 
 
 
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według 
wzoru: Pi = Cmin/Ci x 80 pkt. 
Pi – liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „cena” 
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych 
przez wszystkich Oferentów 
Ci -cena całkowita oferty nr „i’” 
 
IOB zrealizował w ostatnim roku obrachunkowym (2016) 5 usług 
proinnowacyjnych o łącznej wartości: 0 - 5 pkt (Ośrodek zrealizował w 
ostatnim roku obrachunkowych min. 5 usług doradczych w zakresie 
innowacji, w rozumieniu art.2 pkt.94 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, 
co jest poświadczone opłaconymi przez przedsiębiorców fakturami na 
realizację usług doradczych w zakresie innowacji. Żeby otrzymać punkty, 
działalność związana ze świadczeniem tych usług, przyniosła w ostatnim 
zamkniętym roku obrachunkowym (2016) min. 250 tys. zł. netto) 
 

 0 pkt. – wartość zrealizowanych usług doradczych w zakresie 
innowacji jest mniejsza niż 250 tys. zł. netto 

 3 pkt. – wartość zrealizowanych usług doradczych w zakresie 
innowacji jest równa/większa niż 250 tys. zł. a mniejsza niż  
300 tys. zł netto 

 5 pkt. - wartość zrealizowanych usług doradczych w zakresie 
innowacji jest równa lub większa niż 300 tys. zł. netto 

 
IOB zrealizował lub posiada Specjalistę, który zrealizował w latach 
2010-2016 przynajmniej 5 projektów dofinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej mających na celu opracowanie, stworzenie i 
wdrożenie innowacyjnych usług w ramach portali internetowych 
oraz wprowadzenie na rynek nowych marek ww. portali: 0 - 5 pkt 
(Ośrodek zrealizował lub posiada Specjalistę w realizacji projektów 
tworzenia analiz, koncepcji, specyfikacji innowacyjnych usług on-line w 
ramach systemów IT on-line tj. portali internetowych i wprowadzaniu na 
rynek nowych marek w ramach ww. portali (dotyczy rozwiązań 
innowacyjnych powstałych w wyniku projektów dofinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej) w latach 2010-2016): 
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 0 pkt. – okres realizacji kompletu usług będących przedmiotem 
zamówienia powyżej 20 miesięcy, 

 3 pkt. – okres realizacji kompletu usług będących przedmiotem 
zamówienia od 12 do 20 miesięcy, 

 5 pkt. - okres realizacji kompletu usług będących przedmiotem 
zamówienia poniżej 12 miesięcy 

 
 
 
Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100. 
 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska 
największą ilość punktów w oparciu o powyższe kryteria. 

2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia 
wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno 
najwyższą liczbę punktów. 

3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych, równoważnych i 
cząstkowych 

 

Sposób 
przygotowania 

oferty:  

 
1. Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy” 

stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w języku 
polskim, w formie pisemnej, czytelnie. Oferta winna być podpisana 
przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową). 

2. Do formularza ofertowego należy dołączyć: 
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 
2 do zapytania ofertowego 

3. Jeżeli z przedłożonych dokumentów nie wynika upoważnienie do 
podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą 
Wykonawcę – przekazanie pełnomocnictwa podpisanego przez 
osobę reprezentującą Wykonawcę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie, że złożone oferty muszą być ważne 
co najmniej 180 dni od dnia jej wystawienia.  
 

Miejsce i termin 
składania ofert: 

 
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.03.2017 do godz. 

16:00. 
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera w 

siedzibie firmy przy ul. Nowogrodzka 40/40, 00-691 Warszawa 
w zamkniętej kopercie zawierającą oznaczenie: Oferta na 
świadczenie usług proinnowacyjnych w ramach działania 2.3.1 lub 
elektronicznie na adres: m.pietrewicz@becorp.pl 

3. Za datę dostarczenia oferty liczy się data otrzymania jej przez 
Agencja Projektów Biznesowych BeCorp Sp. z o. o. 

mailto:m.pietrewicz@becorp.pl
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4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia udziela 
Pan Michał Pietrewicz email: m.pietrewicz@becorp.pl, tel. 
602 281 563. 

 

Informacja o 
upublicznieniu i 

wyborze 
najkorzystniejszej 

oferty 

 
Zamówienie wskazane w zapytaniu ofertowym będzie realizowane pod 
warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w 
ramach poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”. 
Informacja dotycząca Zapytania ofertowego została zamieszczona na 
stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości wskazanej w regulaminie konkursu oraz 
wysłana do 3 IOB. 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana drogą 
elektroniczną na adresy Oferentów biorących udział w postępowaniu oraz 
upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie 
Instytucji Pośredniczącej . 
 
Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej 
oferty.  
 
Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy z 
Zamawiającym. 
 

Wykaz załączników 

 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub 
kapitałowych pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym. 
 

 
 

Michał Pietrewicz 
 

Prezes Zarządu   
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