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Zapytanie Ofertowe
Usługi doradcze świadczona przez IOB w ramach projektu, pn:
Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WROF
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
OŚ Priorytetowa 1
PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE
Działanie 1.3
Rozwój przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.3.2
Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF
Schemat 1.3 C.2
Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.07.2018, godzina 15.00
1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1.Usługa doradcza dotycząca wdrożenia systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą
ISO/IEC 17025:2017 w przedsiębiorstwie Komes Sp. z o.o., w zakresie pomiarów drgań
i naprężeń własnych
2. Szczegółowy zakres usługi

2.1.Usługa swoim zakresem obejmie szczegółowe wymagania dotyczące wdrożenia systemu
zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO/IEC 17025:2017 w przedsiębiorstwie oraz
wymagania jakie musi spełniać laboratorium ubiegające się o akredytację PCA. W ramach
usługi powinny zostać zrealizowane następujące elementy: audyt wstępny laboratorium,
weryfikacja i analiza istniejącej dokumentacji, procesów, procedur, instrukcji, formularzy
stosowanych i etykiet, ustalenie i zatwierdzenie organizacji laboratorium, opracowanie
podstawowych zasad sporządzenia, wdrożenia i zarządzania dokumentacją systemową,
pomoc w opracowaniu dokumentacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2017
oraz zaprojektowanie procedur, instrukcji, formularzy i etykiet, wprowadzenie systemu i
bieżąca analiza funkcjonowania poszczególnych elementów.
3. Warunki udziału w postępowaniu
3.1.O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia następujące warunki:
3.1.1 Spełnia definicję Instytucji Otoczenia Biznesu, która definiuje IOB jako: instytucja
niedziałająca dla zysku, oferująca przedsiębiorcom usługi wspierające w szerokim
zakresie. Pomoc może dotyczyć zagadnień związanych z tworzeniem, prowadzeniem
i rozwojem przedsiębiorstwa. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy np. regionalne
i lokalne agencje rozwoju, stowarzyszenia przedsiębiorców i osób działających na ich
rzecz, izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców, centra wspierania
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przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii,
instytucje sfery B+R, fundusze pożyczkowe, firmy prywatne świadczące usługi dla
przedsiębiorstw itd.
Dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia .
Posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia
Oferent potwierdza spełnienie powyższych warunków poprzez złożenie odpowiedniego
oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez
Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. Powiązanie kapitałowe lub osobowe, o którym mowa powyżej,
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 drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Oferent potwierdza spełnienie powyższych warunków poprzez złożenie odpowiedniego
oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.2. Oferent zobowiązany jest przygotować Plan realizacji usługi. Plan powinien opisywać zakres realizowanej
usługi doradczej wraz z harmonogramem realizacji.
3.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, w przypadku
gdy kompetencje merytoryczne Oferenta konieczne do wykonania usługi będą budziły wątpliwości
Zamawiającego.
4. Kryterium wyboru oferty
4.1. Cena całkowita otrzymana za usługę netto - maksymalna ilość punktów 40
4.1.2.Oferent, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę – 40 pkt
4.1.3.Oferent, który zaproponuje drugą w kolejności najkorzystniejszą cenę – 30 pkt
4.1.4.Oferent, który zaproponuje trzecią w kolejności najkorzystniejszą cenę – 20 pkt
4.1.5. Oferent, który zaproponuje czwartą w kolejności najkorzystniejszą cenę – 10 pkt
4.1.6. Oferent, który zaproponuje piątą i dalszą w kolejności najkorzystniejszą cenę – 0 pkt
4.2. Ocena całkowita otrzymana za Plan realizacji usługi – maksymalna ilość punktów 40
4.3. Ocena całkowita otrzymana w przypadku posiadania przez Oferenta akredytacji Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii dla Ośrodka Innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne
– 10 pkt
4.4.Oferent jest ujęty w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie
Usług Rozwojowych (BUR) – 10 pkt
4.5. Łączna liczba punktów do uzyskania za wszystkie kryteria wynosi 100.

5. Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty
5.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Oferenta warunku udziału w postępowaniu, Oferent
przystępujący do postępowania zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty:
5.1.1 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu.
5.1.2 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
5.1.3 Plan realizacji usługi.
5.1.4 W przypadku posiadania przez Oferenta akredytacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i
Technologii dla Ośrodka Innowacji lub/oraz ujęcia Oferenta w prowadzonej przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR) konieczne jest
przedstawienie dokumentów potwierdzających przyznanie akredytacji lub/oraz wpisanie do
BUR.
6. Sposób przygotowania oferty i składania oferty
6.1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego
zapytania
6.2.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać mailem na adres mailowy:
biuro@komes.pl bądź dostarczyć do biura firmy: ul. Na Grobli 34; 50-421 Wrocław
7. Informacja dotycząca zamknięcia postępowania
7.1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania
wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie
postępowania.
8. Załączniki do zapytania ofertowego
8.1 Załącznik nr 1- Wzór Formularza Ofertowego.
8.2 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
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