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l N FORMACJA O WPROWADZONYCH ZMIANACH

W ZAPYTANlU OFERTOWYM nr tlz0t9
z dnia 5.09.2O1_B r,,

Zamawia)ący,.

Anna Jany prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HS Medical Potand Anna Jany
z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 45,43-100, NlP 6342498986, REGON 24078073,
informuje o wprowadzonych zmianach do zapytania ofertowego nr 1,1?0IB dotyczącego
przeprowadzenia audytu weryfikującego potencjat wnioskodawcy (Zamawiającego) oraz
anaLizy otoczenia rynkowego pod kątem zasadności izakresu opracowania nowego projektu
wzorniczego, w ramach etapu diagnozy dla planowanej aptikacji do konkursu ogtoszonego
przez Potską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Program Operacyjny lnteligentny Rozwoj
20t4-2O2O, Oś priorytetowa ll: Wsparcie otoczenia i potencjatu przedsiębiorcow do
prowadzenia dziatalności B+R+l, dztatanie 2,3: Prolnnowacyjne ustugi d[a przedsiębiorstw,
poddziatanie 2.3.5: Design d[a przedsiębiorcow.

l. Data upublicznienie zapytania ofertowego: 30.0B.201Br. przed godz.16:00

lI. Podstawa dokonywanych zmian: pkt.lll,B zapytania ofertowego 1120IB

lll. Opis dokonanych zmian:

1,. Pkt.I.2 (nowy punkt) o treści: ,Zamawia)ący dopuszcza możLiwośc udzielenia
Oferentom dodatkowych informacji dotyczących planowanego projektu pod
warunkiem podpisania przez potencjalnego Wykonawcy umowy o
zachowaniu poufności w odniesieniu do przekazanych informacji.'

2. Pkt. l1.1 -zmiana treści, na: .Wykonanie ana[iz idostarczenie raportu powinno
zostac dostarczone do siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym
terminie do 25.09.2018r,"

3. Pkt. lV.3 - zmiana treści, na: ,Oferty sktadane przez oferentow powinny byc
opatrzone terminem związania ofertą, minimum 14 dni,"

4. Pkt. V.2 - zmiana treści, na: ,Termin składania ofert uptywa w dniu 13.09.201Br.
o godz. 16:00"

5. Pkt.Vl.]_ (nowy punkt) o treści: "W postępowaniu o udzielenle zamowienia
mogą ubiegac się wyłącznie Oferenci, klorzy na dzien zlożenia oferty
Zamawiającemu, prowadzą aktywną dziatalnośc aospodarczą, nie będącą w
okresie zawieszenia lub w okresie postępowania upadłościowego, ktorych
gtownym przedmiotem przeważalącej dziata[ności przedsiębiorcy jest
dziatalnośc w zakresie specjatistycznego projektowania (74.1,0.Z). Spetnienie

nku w tym zakresie nalezy udokumentowac w postaci dostarczenia
lnych dokumentow przedsiębiorstwa (np, KRS, CElDG, tub inny wtaściwy

tr) będą cyc h zaŁącznikie m d o s ktada nej ofe rty,'
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6. Pkt,V1.2 (nowy punkt) o treści: "O udzielenie zamowienia mogą ubiegac się
oferenci, ktorzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwatające na
poprawne wykonanie zamowienia. zamawiający wymaga, aby oferenci
udokumentowa[i przeprowadzenie co najmniej 3 audytow wzorniczych tub
wdrozenia strategii wzorniczych w przedsiębiorstwach, w okresie ostatniego
roku licząc od dnia pubtikacji niniejszego zapytania. Doświadczenie natezy
udokumentowac w postaci oświadczenia, ktorego wzor stanowi Zatącznik nr
5 do niniejszego zapytania.:

L Pkt.V|.3 (nowy punkt) o treści: ,O udzietenie zamowienia mogą ubiegac się
oferenci, klorzy posiadają odpowiednie zasoby kadrowe zapewniające
p rawidtową rea [izację prac będących przed m iotem za mowien ia, zamawialący
wymaga, aby Oferenci wykazaLi, że w realizac.ji niniejszego przedmiotu
zamowienia będą oddelegowane osoby zalmulące następujące stanowiska:
design manager [ub strateg designu, pro.1ekt manager, projektant wzornictwa
przemystowego (3D), projektant grafiki (2D) posiadający odpowiednie
kwatifikacje zawodowe i doświadczenie, Spetnienie powyzszego warunku
nalezy udokumentowac w postaci oświadczenia, ktorego wzor stanowi
Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.'

7. Pkt.V|,4 zmiana treści, na: ,,W postępowaniu o udzielenie zamowienia mogą
ubiegac się włącznie oferenci, ktory nie posiadają powiązań osobowych tub
kapitatowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
nalezy rozumiec wzajemne powiązania pomiędzy beneficjentem |ub osobami
upowaznionymi do zacią9ania zobowiązań w imieniu beneficjenta |ub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, potegające w szczegolności na:

a) uczestnictwie w spotce jako wspolnik społki cywitnej tub spotki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej IO% udziałow tub akcji,

c) pełnienia funkcji cztonka organu nadzorczego tub zarządzalącego,
prokurenta. petnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym tub faktycznym, ktory może
budzic uzasadnione wątp[iwości w szczegotności pozostawanie w
związku matzeńskim, w stosunku pokrewieństwa [ub powinowactwa w tinii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia w tinii
bocznej [ub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wymaganie w tym zakresie nalezy udokumentowac w postaci oświadczenia,
ktorego wzor stanowi Zalącznik nr 2 do niniejszego zapytania."

B. Pkt. Vll.]_a) zmiana treści, na: ,a) Kryteria formalne:
. Oferenci prowadzą aktualną działalnośc aospodarczą zgodnie z

wymaganiami opisanymi w pkt. V|,1.,
. Oferta zostata złożona w sposob komptetny z wszystkimi

wymaga ny mi zalączni ka m i,
. Oferta zostata zIożona na prawidiowym formularzu ofertowym,
. Oferta zostata opatrzona terminem związania ofertą,
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. oferta zawierata termin reatizacji planowanych zadan, ktory nie
przekraczat terminu wskazanego w zapytaniu ofertowym

. oferta zawierata prawidłowe zał,ączniki, w tym:

o oświadczenie o braku powiązan osobowych tub

ka pitałowy ch z Zamawiającym,
o Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu Oferenta,

o Oświadczenie o posiadanych zasobach kadrowych,
o Aktuatne dokumenty rejestrowe potwierdzające

prowadzen ie działa tnośc i gospod ar czej or az przew azaJący
przedmiot prowadzenia dziata[ności przedsiębiorcy"

. oferta została parafowana na kazdej stronie i podpisana przez

osobę upowazniona do reprezentowania Oferenta,
. Do oferty zostaty załączone dokumenty potwierdzające

uprawnienie osoby składającej ofertę do reprezentowania
Oferenta,

. oferta została dostarczona na wtaściwy adres zamawia)ącego,

. oferta wptynęta w terminie właściwym, wskazanym w niniejszym

zapytaniu ofertowym."

g. pkt.Vl1.2 zmiana treści, na: ,a) otwarcie ofert nastąpi w dniu ]_3.09.20l_Br. o

godzinie ]_6:10; b) informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana w dniu

1,4.09.201Br. zgodnie z wymaganiami w tym zakresie.",

10. Pkt.Vll|.3 zmiana treści, na: ,Ocena kryteriow formalnych, o ktorych mowa
powyzej zostanie przeprowadzona w oparciu o ofertę przedstawioną przez

Oferenta, według następujących ocen: "tak/nie", 9dzie "tak' oznacza
spetnienie danego warunku dopuszczającego, a "nie' oznacza niespetnienie.

Wytącznie oferty spetniające wszystkie kryteria dopuszczające zostaną
poddane ocenie kryteriow rozs|rzygalących, Oferenci niespetniający kryteriow

dopuszczających zostaną wyktuczeni z dalszego etapu postępowania.'

]_]". Pkt.X.2 zmiana treści, na: ,,Termin zawarcia umowy pomiędzyZamawiającym,
a Wykonawcą wybranym w postępowaniu ofertowym powinien nastąpic w
termi n ie u moztiwiającym prawidtową reatizację przed miotu za mowienia.'

12. Zmiana treści załącznika nr 2 (Oświadczenie o braku powiązań osobowych
tub kapitatowych z Zamawia)ącym)

13, Dodatkowy załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (Oświadczenie o
posiadanym doświadczeniu)

14. Dodatkowy załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (Oświadczenie o
posiadanych zasobach kadrowych)

Przedtużenie terminu składania ofert: do dnia t3.09.20IBr. do godz. ]-6:00
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