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          Łódź, dnia 19.02.2019r.  

 

WARUNKOWE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 /RPOWŁ/2.1.2 

 

W związku z planowanym ubieganiem się o współfinansowanie  projektu pt. „Profesjonalizacja 

organizacji i działalności firmy”, w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 

2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych. 

 

A. Zamawiający: 

SPIŻARNIA RYDZYŃSKA SP. Z O.O. 

RYDZYNY 89E 

95-200 PABIANICE 

B. Procedura 

 

1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w pkt. 
6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014 – 2020”. 

2. Zapytanie ofertowe skierowane zostało upublicznione w Bazie konkurencyjności. 

3. Zgodnie z art. 70
1
 § 3 Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków 

przetargu lub odwołania zapytania w każdym momencie bez podawania przyczyn. 

4. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana pod warunkiem podpisania umowy o 

dofinansowanie projektu pt. „Profesjonalizacja organizacji i działalności firmy”, w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, oś 

priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 Otoczenie biznesu / 

2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych. 

 

 

C. Opis przedmiotu Zapytania ofertowego 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie następujących dostaw i usług: 

 

1.8.1. Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych 

1.7.2. Wsparcie w przeprowadzeniu analizy /oceny technicznej i funkcjonalnej systemów IT, pod 

kątem przydatności w działaniach rozwojowych przedsiębiorstwa 

1.9.2. Opracowanie strategii w zakresie CSR 

 

Każda z usług powinna być zakończona raportem, w którym widoczne będą przeprowadzone prace ich 

rezultaty. Termin realizacji oraz ilość czasochłonność poszczególnych usług powinna zostać oszacowana 

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  

 

1.8.1. Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych 
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Usługa doradcza powinna składać się z następujących elementów: 

1. Analiza bieżącej sytuacji rynkowej oraz Wnioskodawcy : 

a) Analiza bieżącego modelu biznesowego oraz identyfikacja najważniejszych procesów  

Wnioskodawcy  

b) Analiza rentowności obecnego modelu biznesowego 

c) Analiza zasobów firmy  

d) Analiza w zakresie modelu biznesowego firm konkurencyjnych  

e) Analiza w zakresie stosowanych technologii przez  firmy konkurencyjne w kraju i na świecie  

f) Analiza w zakresie struktury organizacyjnej Wnioskodawcy  

g) Analiza w zakresie procesów komunikacji  

h) Analiza w zakresie strategii marketingowej  

i) Analiza w zakresie zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w 

kontekście Zamawiającego trendów branżowych  

j) Analiza potrzeb w zakresie zarządzania technologią  

k) Audyt systemów IT używanych przez Wnioskodawcę  

2. Tworzenie modeli biznesowych opartych o wnioski w analiz  

Rekomendacja wdrożenia nowego modelu/nowych modeli biznesowych 

1.7.2. Wsparcie w przeprowadzeniu analizy/oceny technicznej i funkcjonalnej systemów IT, pod kątem 

przydatności w działaniach rozwojowych przedsiębiorstwa 

1. Doradztwo w zakresie zdefiniowania „doskonałości Obsługi Klienta” w przedsiębiorstwie: 

a) Analiza obecnej sytuacji oraz ścieżek zamówień, kanałów komunikacji z klientem; 

b) Identyfikacja problemów w zakresie obsługi klienta (np. brak dostępu do informacji, brak 

możliwości składania zamówień online, czas reakcji, realizacji zamówień itp.); 

c) Wyznaczenie celów do osiągnięcia z pomocą zintegrowanego systemu informatycznego oraz 

ich mierników (KPI) – zadowolenie klientów, czas realizacji, czas reakcji, liczba reklamacji itp. 

2. Opracowanie księgi standardów Obsługi Klienta (m.in. maksymalny czas oczekiwania na 

odpowiedź, polityka rozpatrywania reklamacji, itd.); 

3. Opracowanie procedur obsługi klienta przy użyciu zintegrowanego systemu CRM; 

4. Doradztwo w zakresie opracowania i integracji w systemie procedur obsługi reklamacji / 

obsługi serwisowej klientów; 

5. Analiza i zaprojektowanie kanału dostępu online (e-commerce) umożliwiającego zakup 

produktów dla klientów B2C oraz B2B (dla partnerów biznesowych); 

6. Doradztwo w zakresie narzędzi poprawiających responsywność np.: integracja wszelkich 

kanałów komunikacji online do jednego systemu, wdrożenie chatbota, integracja baz danych klientów, 

systemów mailingu masowego; 

7. Doradztwo w zakresie budowy biblioteki danych online - poprawa dostępu do informacji – 

skategoryzowana biblioteka danych z różnymi dostępami (w tym FAQ, bilblioteka zdjęć, modeli 3D, 

materiałów PR, informacji o produktach); 

8. Doradztwo w zakresie zwiększenia transparentności i zaufania – zaprojektowanie 

automatycznych komunikatów o postępie procesu realizacji zamówienia; 

9. Usprawnienie płatności – doradztwo w zakresie różnych platform płatności online (płatność 

kartą kredytową); 

10. Dostosowanie wszystkich procedur do obowiązujących przepisów (np. RODO). 

11. Rekomendacja wdrożenia rozwiązań, które będą uwzględniały rozwój przedsiębiorstwa i 

wdrażanie nowych modeli biznesowych 
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1.9.2. Opracowanie strategii w zakresie CSR 

Przedmiotem usługi doradczej jest opracowanie strategii w zakresie CSR, zawierającej co najmniej 

następujące elementy: 

1. Profil firmy   

2. Norma ISO 26 000  

3. Analiza wewnętrzna istniejących praktyk z zakresu CSR na podstawie normy ISO 26000  

4. Benchmarking branżowy realizowanych praktyk z zakresu CSR  

5. Analiza interesariuszy  

6. Wyniki analizy interesariuszy 

7. Wnioski z analizy interesariuszy 

8. Możliwe formy rozwoju dialogu z interesariuszami  

9. Cele strategiczne w obszarze CSR Spółki oraz rekomendowane działania. 

10. Analiza istotności zagadnień  

11. Obszary strategiczne  

12. Identyfikacja celów strategicznych  

13. Rekomendowane działania wspierające realizację celów strategicznych  

14. Działania CSR w zakresie rozwoju pracowników 

15. Stworzenie i wdrożenie kodeksu etyki w przedsiębiorstwie 

16. Szkolenia ze świadomości ekologicznej pracowników 

17. Wspólne wydarzenia – sadzenie drzew 

18. Konkurs dla pracowników na działania proekologiczne 

19. Programy motywacyjne za działania proekologiczne 

20. Działania CSR w zakresie promocji ekologii i zrównoważonego rozwoju 

21. Opracowanie strategii PR w zakresie promowania ekologii 

22. Przygotowanie kalendarza wydarzeń promocyjnych, np. Akcja promocyjna – konkurs dla     

projektantów na ekologiczne produkty, promocja uprawy ogródków warzywnych itp. 

23. Przygotowanie katalogu potencjalnych partnerów ekologicznych (fundacji, stowarzyszeń) i 

wspólnych działań promocyjnych 

24. Analiza działań komunikacyjnych  

25. Analiza możliwości raportowania społecznego  

26. Rekomendowane działania z zakresu Public Relations wspierające wdrażanie strategii CSR 

27. Pracowanie zasad monitorowania i raportowania postępów w osiąganiu celów 

28. Określenie celów CSR 

29. Określenie KPI i kamieni milowych 

30. Stworzenie standardów monitorowania i raportowania 

 

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 

79400000-8   Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne 

 

D. Termin realizacji zamówienia 
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Termin realizacji wszystkich zadań przewidywany jest do 31.12.2020r. Wydłużenie terminu realizacji 

zostało przewidziane jako dopuszczalna zmiana Umowy, wyłącznie jednak w przypadku wyrażenia  

zgody  Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Przy sporządzaniu umowy na realizację usługi zostanie 

opracowany harmonogram dostaw zamawianych usług i materiałów promocyjnych.  

 

E. Miejsce i termin składania ofert 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na 

adres Zamawiającego (Rydzyny 89E; 95-200 Pabianice;) w kopercie zamkniętej, 

uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert, 

zawierającej oznaczenie: „Oferta – Zapytanie nr 1/RPOWŁ/2.1.2”. 

2. Termin składania ofert: do dn. 26.02.2019r. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej (skan) poprzez przesłanie oferty  

podpisanej przez uprawnioną osobę na adres e-mail: biuro@spizarniarydzynska.pl 

5. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę 

upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo przez 

osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e). 

 

F. Wymagania dodatkowe 

 

1. Przedstawiona w ofercie cena jest ceną ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy 

przedmiotowego zamówienia. 

2. Cena przedstawiona w ofercie jest ceną wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej na Formularzu stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

4. Koszty przygotowania oferty obciążają Wykonawcę. 

5. Termin związania ofertą wynosi 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

6. Jeżeli Wykonawca chce zawrzeć dodatkowe informacje, które jego zdaniem mogą być niezbędne 

dla prawidłowej oceny oferty i realizacji Zamówienia, powinny one zostać dołączone jako 

załączniki do oferty.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

8. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa 

złożonego w innym języku niż język polski, winno być ono złożone wraz z przysięgłym 

tłumaczeniem na język polski. 

9. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. W przypadku kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, na każdej 

zapisanej stronie kopii dokumentu Wykonawca lub osoba upoważniona do reprezentowania 

Wykonawcy składa podpis wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”. 

10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz 

każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być 

złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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11. Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone i kolejno 

ponumerowane. 

12. Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób  

i parafowane przez osoby uprawnione. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. W przypadku zmiany 

Zamawiający uwzględni informację o zmianie, zawierającą datę upublicznienia zmienionego 

zapytania ofertowego oraz opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania 

ofert o czas niezbędny do przygotowania oferty, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres 

wprowadzonych zmian.  Wszelkie zmiany opublikowane zostaną w miejscu publikacji Zapytania 

ofertowego. 

14. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli: 

a. Treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, 

b. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia; 

c. Zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

d. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 

e. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

15. Oferty Wykonawców wykluczonych zostają odrzucone. 

16. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym  

a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty prowadzących do dokonania istotnych 

zmian treści oferty.  

17. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

18. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z 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 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, kurateli lub opieki. 

 

G. Kryteria oceny ofert 

 

KRYTERIUM 1: CENA (90%) 

 

 waga kryterium: 90%, 

 maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 90,00 pkt.; 

 punkty oblicza się na podstawie wzoru: C=  Cn/Cb  ×100 ×90%; gdzie: 

Cn oznacza najkorzystniejszą cenę brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu; 
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Cb oznacza cenę brutto w ofercie badanej. 

 

KRYTERIUM 2: Zaangażowanie Koordynatora ds. równości kobiet i mężczyzn, równości  szans i 

niedyskryminacji podczas realizacji usług doradczych  (10%) 

 

 waga kryterium: 10%, 

 maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 10,00 pkt.; 

 punkty oblicza się za deklaracji 

o 10,00 pkt – Oferent deklaruje zaangażowanie w realizację usług Koordynatora  

o 0,00 pkt  - Oferent nie  deklaruje zaangażowanie w realizację usług Koordynatora 

 

H. Opis warunków udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w Zapytaniu: 

a. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

b. Zaakceptuje bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania,  

w szczególności przedmiot Zamówienia i terminy realizacji Zamówienia. 

2. Wykonawcą usługi/usług może być wyłącznie podmiot, który : 

a. spełnia definicję IOB przez okres min. 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień 

złożenia wniosku o dofinansowanie,  

b. posiada siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP,  

c. świadczy usługi wysokiej jakości, tzn. posiada akredytację ministra właściwego ds. 

gospodarki lub instytucji przez niego upoważnionej (akredytacja ośrodka innowacji 

świadczącego usługi proinnowacyjne) lub świadczona przez niego na rzecz 

wnioskodawcy usługa została ujęta w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR),  

d. posiada potencjał umożliwiający realizację usługi/usług będących przedmiotem 

projektu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz usług jakie zrealizował zgodnie z 

załącznikiem nr 2. 

 

I. Warunki unieważnienia Zapytania 

 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie w następujących przypadkach, w szczególności gdy: 

a. Nie została złożona żadna ważna oferta, niepodlegająca odrzuceniu; 

b. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia; 

c. Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było 

przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia 

prawidłowej umowy, 

d. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 
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2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a. Ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert); 

b. Złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający może unieważnić postepowanie na każdym etapie, bez podawania przyczyny. 

 

J. Wybór oferty najkorzystniejszej 

 

1. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert. 

2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że co najmniej dwie 

oferty przedstawiają taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen 

wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach. 

3. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiera umowę w 

sprawie udzielenia zamówienia. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3. 

 

K. Istotne zmiany Umowy 

 

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania istotnych zmian w umowie w 

celu właściwej realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w 

drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć w szczególności:  

a. harmonogramu realizacji zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym,  

b. zmiany wartości zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia 

określonego pierwotnie w umowie.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza istotną zmianę umowy w przypadkach, gdy: 

a. Wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy lub wystąpi działanie „siły wyższej”, 

np.: katastrofalne działanie przyrody (kataklizmy, trzęsienie ziemi itp.), katastrofalne 

działanie ludzkości (działania wojenne itp.),  zmiana przepisów prawnych, powodująca 

wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia życia zbiorowego (np. akty 

wandalizmu zbiorowego, kradzieże itp.), zakładając, że okoliczności te były niemożliwe 

do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, skutkując niemożliwością dotrzymania 

terminu. 

b. Wystąpią inne, wyjątkowo niesprzyjające okoliczności uniemożliwiające  Wykonawcy 

wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony mogą zmienić 

harmonogram realizacji zamówienia i/lub przesunąć termin zakończenia wykonania 

niniejszej umowy. 

c. Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do 

wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to 

zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zarazem nie powodują zmiany przedmiotu 

zamówienia. 
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K. Informacje kontaktowe 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail). 

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami. 

3. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, 

elektronicznie i pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do 

Zamawiającego, stosownie do formy przekazu. 

4. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Michał Błaszczyk 

biuro@spizarniarydzynska.pl ; tel.  692252820 

 

L. Załączniki 

 

1. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy, 

2. Załącznik nr 2 – Wykaz usług; 

3. Załącznik nr 3 – Wzór Umowy. 
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