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ZAPYTAN|E OFERTOWE nr L{ZOL8

z dnla 30.08.2018 r.

Zamawialący.

Anna Jany prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HS Medical Poland Anna Jany
z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 45,43-100, NlP 6342498986, REGON 24078073,
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie audytu weryfiku;ącego
potenc.jał Zamawiającego oraz anatizy otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu
opracowania nowego projektu wzorniczego, w ramach etapu diagnozy d[a planowanej
aplikacji do konkursu ogtoszonego przez Potską Agencję Rozwo.1u Przedsiębiorczości,
Program Operacyjny lnteligentny Rozwoj 2OL4-202O, Oś priorytetowa ll: Wsparcie otoczenia
i potencjatu przedsiębiorcow do prowadzenia dziatalności B+R+l, działanie 2.3.

Proinnowacyjne ustugi d[a przedsiębiorstw, poddziatanie 2,3.5, Design d[a przedsiębiorcow,

l. Opis przedmiotu zamówienia

L. Przedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie wstępnego audytu, w
ramach pierwszej fazy profesjonaInego procesu projektowego (etap

diagnozy) mającego na celu:

a) zweryfikowanie potencjatu wnioskodawcy (Zamawiającego),

b) przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego,

pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu
wzorniczego.

2" Audyt powinien zostac zakonczony dostarczeniem sprawozdania (raportu) z
przeprowadzonych ana[iz, stanowiącego niezaLezne potwierdzenie zakresu i

zasadności opracowania nowego pro.jektu wzorniczego. Materiaty powinny
byc oznaczone znakami Unii Europejskiej oraz Funduszy Europejskich.

3. KOD CPV: 79212a00-3 Ustugi audytu

ll. Termin realizacjizamówienia

1,. Wykonanie anaLiz i dostarczenie raportu powinno zostac dostarczone do
siedzi by Zamawialącego w nieprzekrac zaLnym term in ie do 2]-. 09.2018 r.

lll. Tryb zamówienia

L. Niniejsze zapytanie do postępowanta ofertowego zostato opublikowane na

stronie Zamawiającego pod adresem https.//www,hsmedica[.pl oraz na
stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https. //baza kon kurencyjnosci,f u.nduszeeuropejskie.gov. pI

2. Postępowanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2007r, Nr 233, poz, 1665 z
pożn, zm.) ijest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie zzasadą
Konkurencyjności, o ktorej umowa w pkt. 6.5.2 Wytycznycń w zakresie
kwa|ifikowalności wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
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3. Przebieg postępowania będzie prowadzony z zachowaniem zasady
przejrzystości, uczciwej konkurencji i rownego traktowania oferentor,łl.

4. Zamawialący dołozy wszelkich starań w celu uniknięcia konftiktu interesow
rozumianego, jako brak bezstronności i obiektywności, w przeprowadzonym
postępowaniu ofertowym.

5. Zamawiający zapewnia, że wszyscy uczestnicy postępowania ofertowego
dotyczącego wyboru wykonawcy przed m iotu n i niejszego za pyta nia posiadają
taki sam dostęp do informacji dotyczącej zamowienia i zaden oferent nie jest
uprzywitejowany wzg|ędem pozostatych, a postępowanie prowadzone jest w
sposob transparentny,

6. W cetu zachowania zasady uczciwej konkurencji, w trakcie prowadzonego
postępowania ofertowego nie będą przez Zamawia)ącego udzielane zadne
istotne informacje mogące miec wpływ na treśc sktadanych przez oferentow
ofert. Tryb udzielania odpowiedzi oferentom zostat opisany w punkcie Xl.

Kontakt zZamawiającym

7. Zamawialący zastrzega prawo do wystąpienia z zapytaniem w formie
mailowej, do oferenta o udzielenie dodatkowych informacji, dokumentow [ub

wyjaśnień w sprawie złozone1 przez niego oferty.

B. Zamawialący zaslrzega prawo do wprowadzania zmian w ninie.jszym
postępowaniu ofertowym, na kazdym z jego etapow. lnformacja o
wprowadzonych zmianach zostanie przez Zamawia.lącego niezwtocznie
przekazana do oferentow, oraz opubtikowana zgodnie z obowiązulącyml
przeplsaml w tym zakresie.

9. W sytuacji dokonania wyboru lub zamknięcia postępowania ofertowego bez
dokonania wyboru Oferenta, a takze w przypadku uniewaznienia
postępowania Zamawiający niezwtocznie powiadomi oferentow o tym fakcie
oraz opublikuje stosowną informację, zgodnie z obowiązującymi przepisamr
w tym zakresie.

IO, Z|ożenie oferty przez oferenta jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez
zaslrzeżen treśc i n i n i ejsze g o za pyta n ia of e rtoweg o w r az z załącznikami,

Il. Zamawiający zaslrzega prawo, że złożenie oferty przez oferenta, nie stanowi
zawarcia umowy z Zamawialącym,

warunki zamówienia
'l. Oferenci powinni sktadac ofertę na formularzu ofertowym, ktorego wzor

stanowj Zatącznik nr 1 niniejszego zapylania ofertowego.

2, Zamawiający nle dopuszcza sktadania przez ubiegających się o zamowienie,
ofert cząstkowych lub wariantowych.

3. Oferty składane przez oferentow powinny byc opatrzone terrninem związania
ofertą, minimum 30 dni,

: Rzeczpospo[ita
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4, Oferty sktadane przez oferentow powinny zawierac ceny cząstkowe, za
realizację poszczegolnych zadan, wskazanych w opisie przedmiotu
zamowienia, ktorych tączną wartośc należy zamieścic w formu|,arzu
ofertowym, w pozycji CENA ŁĄCZNA - stanowiącej kryterium rozslrzygające,

5, Do powyzszego formularza ofertowego nalezy dotączyc oświadczenie o
braku powiązań kapitałowych tub osobowycń z Zamawiającym.

6, Oferta powinna byc parafowana na kazdej stronie i podpisana przez osoby
upowaznione do reprezentowania oferenta.

V. Miejsce i termin składania ofert

t. Ofertę nalezy sktadac wraz z zalącznikami w formie pisemnej (pocztą tub
kurierem) na adres Zamawlającego: HS MedicaI Po[and Anna Jany uL,

Faóryczna 45, 43-1,00 Tychy [ub w formie elektronicznej, na adres e-mai[:
anna jany6hsmedical.pI

2, Termin składania ofert uptywa w dniu 6.09.2018r. o 9odz. ]-6:OO

3. Za termin ztożenia oferty uzna)e się termin i godzinę wpiywu oferty do
siedziby Zamawiającego lub na podany adres e-mai[.

4, Oferty dostarczone po okreś[onym powyzej terminie nie będą rozpatrywane.

Vl. Warunki udzlału w postępowaniu

1. W postępowaniu o udzielenie zamowienia mogą ubiegac się wtącznie
Oferenci, ktory nie posiadają powiązan osobowych |ub kapitatowych z
Zamawiającym, Przez powiązania kapitaiowe [ub osobowe naLezy rozumiec
wzajemne powiązania pomiędzy beneficjentem Lub osobami upowaznionymi
do zaciągania zobowiązanw imieniu beneficjenta [ub osobami wykonującymi
w imieniu beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i

przeprowadzen iem proced u ry wyboru wykonawcy a wykonawcą, poLega.jące

w szczegolności na:

a) uczestnictwie w spotce.lako wspolnik społki cywiLnej tub spotki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 5% udziałow lub akcji,

c) petnienia funkcji cztonka organu nadzorczego tub zarządzającego,
prokurenta, petnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ktory może
budzic uzasadnione wątp[iwości w szczego[ności pozostawanie w
związku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa |ub powinowactwa do drugiego stopnla w |inii

bocznej Lub w stosunku przysposobienia, opieki [ub kurateti.

Wymaganie w tym zakresie nalezy udokumentowac w postaci oświadczenia,
ktorego wzor stanowi Załącznik nr 2 do ninie.jszego zapytania.

2, Oferenci biorący udziat w postępowaniu powinni posiadac odpowiednie
doświadczenie oraz zasoby do realizacji zamowienia polegającego na
przeprowadzeniu wstępnego audytu, w ramach pierwszej f azy
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profes1onatnego procesu pro.1ektowego (etap diagnozy) weryfikującego
potencjat Wnioskodawcy (Zamawiającego) oraz przeprowadzenie analizy
otoczenia rynkowego, pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego
projektu wzorniczego.

3. W przypadku wątptiwości Zamawia;ącego co do spetnienia warunkow Qrzez
oferentow, zastrzega sobie prawo do wystąpienia z wnioskiem do Oferenta o
udokumentowanie swojego doświadczenia i posiadanych zasobow.

Kryteria oceny iwyboru oferty

1. Kryteria oceny

a) Kryteria dopuszczające:

. Oferta zostata zlożona na prawidtowym formuLarzu ofertowym,

. Oferta zostata opatrzona terminem związania ofertą,

. Oferta zawierata termin realizacji planowanych zadan, ktory nie
przekraczat terminu wskazanego w zapytaniu ofertowym

. Oferta zawierała prawidtowe załączniki, w tym:

o Oświadczenie o braku powiązań kapitatowych tub
osobowych Za mawiającym

. Oferta zostata parafowana na kazdej stronie i podpisana przez
osobę upowazniona do reprezentowania Oferenta

. Do oferty zostały załączone dokumenty potwierdza.lące
uprawnienie osoby składającej ofertę do reprezentowania Oferenta

. Oferta zostata dostarczona na wtaściwy adres Zamawiającego

. Oferta wpłynęta w terminle właściwym, wskazanym w niniejszym
zapytaniu ofertowym

b) Kryteria rozstrzygające (Tabeta.1.):

i

Rzeczpospolita
n PoEki

Vll

{W
|,ł

L.P Kryterium
Opis sposobu oceny
kryterium

Opis sposobu
przyznawania pu nktacj i

1 CENA ŁĄCZNA.

całkowita cena
netto za reaLizację
przedmiotu
zamowienia

WAGA _ I0o%

MAX PKT - 100pkt

Komisja oceniająca oferty
plzyzna punkty na podstawie
danych przedstawionych w
formularzu ofertowym,
Podana przez Oferenta cena
musi zawierac wszystkie
koszty niezbędne do
zrealizowania przed miotu
zamowienia. Nie dopuszcza
się składania ofert
cząstkowych tub

wariantowych.

Maksymatna ticzbę punktow,
jaką można uzyskac na
podstawie podanego kryteriu m

to 1O0pkt. Maksymatną ticzbę
punktow otrzyma oferent,
ktory zaof eruje na)nizszą

całkowitą cenę netto, za
realizac.lę zamowienia,
Pozostali oferenci olrzymalą
odpowiednio mniejszą ticzbę
punktow zgodnie z ponzszym
Wzorem:

C= (CN/CB) x 100

-4-
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gdzie:

C - ticzba punktow
uzyskanych przez oferenta

CN - cena najntzsza -
nalnizsza cena zaoferowana w
postępowani u przez of erentow
spełn iających kryteria

dopuszczające

CB - cena badana - cena
zaoferowana przez oferenta, w
ofercie podtegającej badaniu

2, Wybor oferty

a) otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.09.2018r, o godzinie ]_6:10

b) informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana w dniu 7 ,a9.20]-Br. na

stronie Zamawia)ącego oraz w Bazie Konkurencyjności.

VlII. Opis sposobu wyboru oferenta

t. MaksymaLna liczbą punktow, jaką moze uzyskac oferent na podstawie oceny
oferty, w oparciu o kryteria rozstrzygające, wynosi 1OOpkt.

2. Ocenie będą potegaty wyiącznie oferty sporządzone i dostarczone zgodnie z
wyma gan ia m i ws kaza nym i w ni n ie.jszym za pyta n i u ofertowym.

3. Ocena kryteriow dopuszcza)ących, o ktorych mowa powyzej zostanie
przeprowadzona w oparciu o ofertę przedstawioną przez Oferenta, wedtug
następujących ocen. ,,tak/nie', 9dzie .tak" oznacza spetnienie danego warunku
dopuszczającego, a .nie" oznacza niespełnienie. Wytącznie oferty spetniające
wszystkie kryteria dopuszczające zostaną poddane ocenie kryteriow
rozslrzygalących. Oferenci niespetniający kryteriow dopuszczającycal zostaną
wykluczeni z dalszego etapu postępowania.

4. Zamawia.lący w postępowaniu ofertowym wybierze najkorzystniejszą ofertę,
ktora uzyska najwyzszą ilośc punktow, spośrod oferl ztożonych w sposob
prawidtowy w oparciu o zawarte w zapytaniu ofertowym kryteria
rozstrzygające.

5. Zakonczenie postępowania o wyborze Wykonawcy do realizacji zamowienia,
o ktorym mowa w niniejszym postępowaniu ofertowym zostanie zakonczone
sporządzeniem przez Zamawiającego protokotu z wyboru oferty, na
podstawie ktorego zostanie upubticznlona informacja o wyniku
postępowania,

6. lnformacje o wynikach postępowania zostaną przez Zamawiającego
przestane e-mailem do oferentow, ktorzy ztożyli swoje oferty, a takze
upublicznione w zakresie określonym w pkt.Vl1.2.b.

-5_
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7. W przypadku, gdy na ninie.jsze zapytanie wptynie minimum.ledna wazna oferta
(tzn. spełniająca wymagane kryteria) uznaje się, ze Zasada Konkurencyjności,
z racji wtaściwego upub[icznienia zapytania, zostaje spetniona,

lnformacje dotyczące zakresu wykluczenia

t. Z ubiegania się o udzielenie zamowienia zostaną wykluczeni oferenci, klorzy

a) złożyli ofertę po terminie wskazanym w postępowaniu

b) ztożyLi ofertę w sposob nieprawidtowy [ub podpisaną przez osobę, ktora
nie jest upowazniona do reprezentowania oferenta

c) ziożyli ofertę nrekompletną [ub bez wymaganych zatącznikow

d) złożyli ofertę na niewtaściwym formularzu ofertowym

e) złożyli ofertę, w ktorej dane są niezgodne z stanem faktycznym

f) nie spełnitj kryteriow dopuszczających do udziatu w postępowaniu

9) są powiązani zZamawiającym osobowo [ub kapitatowo,

2. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza
przyjmowania i udzielania zadnemu oferentowi zgody na zlozenie i

wykonanie zamowienia w sposob częściowy [ub wariantowy,

Warunki zawarcia i zmiany wykonawcy umowy

L Zamawialący zaslrzega, że złożenie oferty w postępowaniu, nie zobowiązule
Zamawiającego do zawarcia umowy z Oferentem. w szczegolności w
przypadku wystąpienia okoliczności, ktore uniemozliwia;ą jej zawarcie 7rzez
Zamawiające9o.

2, Termtn zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym. a Wykonawcą wybranym
w postępowaniu ofertowym powinien nastąpic do dnia 10.09,201Br. Jezeli nie
dojdzie do zawarcia umowy z Oferentem, ktory złożył najkorzystniejszą ofertę
Zamawialący ma prawo do wykluczenia takiego podmiotu.

3. Reatizacja umowy przez Wykonawcę wybranego w postępowaniu ofertowym
powinna przebiegac w sposob nalezyty, z zachowaniem staranności,
kompLetności i terminowości w rea[lzacji prac. Zamawiający na etapie
ogtoszenia n i n iejszego postępowa n ia ofertow ego, zastrzega zastosowa nie w
ww. umowie kar umownych za nienatezyte wykonywanie zamowienia.

4. Realizac1a zamowienia przez Wykonawcę powinna nastąpic w terminre
określonym w pkt.l1.1.

ln Rzeczpospolita
Potska

lx.

x.
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xl Kontakt zZamawiaiącym

L Osobą kontaktową dta oferentow w związku z pytaniami dotyczącymi
niniejszego zapytania ofertowym.jest Pani Anna Jany.

2. Pytania naLezy kierowac wytącznie w formie e-mailowej na adres:
anna.jany6hsmedicaL,pL.

3. Zamawiający w celu umozliwienia rownego dostępu oferentom do informac.li,
udzie[a odpowiedzi poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej
https ://www. hsmedica|,pt

Osoba u

reprezentowania Zamawialącego

}ltraodlcat
Ul. FahYrzna45
43-1mTYóy

Nlp634249l§86
REcoN 24878§073
+r€ 3ż 325 69 3a
+ł8 76 86803:
Ww.hsfrEdlcal.pl

biur@r§m€dŁżl.Pł

Hs m§dlcłJ!
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Miejsce i data sporządzenra oferty

ZAMAWIAJĄCY:

HS Medical Potand Anna Jany
u[. Fabryczna 45
43-IO0 Tychy
NlP 6342498986

FORMULARZ OFERTOWY

Cferta stanowi odpowiedz na zapytanie ofertowe nr tl2OL8 z dnia z dnia 30.08.2018r"
dotyczące opracowania przeprowadzenia wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy
profesjonalnego procesu projektowego (etap diagnozy) mającego na celu zweryfikowanie
potencjatu wnioskodawcy (Zamawiającego) oraz przeprowadzenie analizy otoczenia
rynkowego, pod kątem zasadności izakresu opracowania nowego projektu wzorniczego,

]-. Dane oferenta

a) nazwa.

b) adres siedziby.

c) NlP:

d) Regon

e) osoba uprawniona do kontaktowania się zZamawiającym

. imiQ, nazwisko
r telefon
o e-mai[.

2. W ramach ww. zapytania ofertowego dla wtaściwego zreaLizowania przedmtotu
zamowien ia oferuję przeprowadzen ie następującyc h prac :

1. Zweryfikowanie potencjału
wnioskodawcy pod kątem
zasadności i zakresu
opracowania nowego
projektu wzorniczego

2. Przeprowadzenie analizy
otoczenia rynkowego pod

ul.Fab(tal§45
43-1mTvdv

NlP 634 2498§

+/łS 32 325 69
+4s 786 868 o32

vrlłtv.Ńmediral.pl
blur@hsrredical,pl

-.'@

HS medltxtt
_1-
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kątem zasadności i zakresu
opracowania nowego
projektu wzorniczego

3. Opracowanie sprawozdanla
(raportu) z
przeprowadzonego audytu.

w cenie iączne1

3, Termin związania ofertą

4. Termjn rea|izacji zadan.

Uwagi

. oświadczam, że zapoznatem/łam się z opisem przedmiotu zamowienia, o ktorym
mowa w zapytaniu ofertowym nr t l2OL8 i nie wnoszę do niego zadnych zastrzezen.

. oświadczam, ze dane zawarte w powyzszym formu[arzu ofertowym są zgodne z
stanem faktycznym i przy.jmuję do wiadomości, ze ewentualne uchybienia w tym
zakresie będą skutkowaty odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

. przylmu)ę do wiadomości, że złożenie oferty w nintejszym postępowaniu nie
zobowiązu)e Zamawiającego do reaLizacji umowy z oferentem.

Załącznikl,.

. oświadczenie o braku powiązan kapltatowych lub osobowych zzamawiającym

Osoba upowazniona do
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Niniejszym oświadczam, że firma z siedzibą
NlP: ...........rrt.r.!r..trttJ!t,

Regon: nie postada powiązań kapitatowych tub osobowych z
Zamawia)ącym, tj. HS Medical Poland Anna Jany, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 45,43-tOO
w Tychach, NlP 6342498986, Regon 24078073, rozumianych jako powiązania pomiędzy
beneficjentem tub osobami upowaznionymi do zaciągania zobowiązan w imteniu
beneficjenta |ub osobami wykonu.jącymi w imieniu benefic.lenta czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
potegające w szczegoLności na:

a) uczestnictwie w spotce jako wspolnik spotki cywitnej tub spotki osobowe.j,

b) posiadaniu co najmniej 5% udziałow tub akcji,

c) pełnienia funkcji cztonka organu nadzorczego [ub zarządza)ącego, prokurenta,
peinomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym tub faktycznym, ktory moze budzic
uzasadnione wątpliwości w szczegolności pozostawanie w związku matzenskim, w
stosunku pokrewienstwa tub powinowactwa w tinii prostej, pokrewienstwa tub
powinowactwa do drugiego stopnia w tinłi bocznej tub w stosunku przysposobienia,
opieki tub kurate[i.
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