Poznań, 11.12.2018 r.

Zamawiający:
AFINIA Mirosław Szmelter Łukasz Białecki s.c.
Ul. Konfederacka 4A/14
60-281 Poznań

ROZEZNANIE RYNKU
Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na zakup usługi projektowej w zakresie
przygotowania syntezy i analizy, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach
konkursu

ogłoszonego przez PARP w ramach POIR na lata 2014-2020 działanie 2.3:

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 „Design dla przedsiębiorców”.

1. Tryb udzielania zamówienia:
Do zamówienia ma zastosowanie zasada rozeznania rynku, o której mowa w rozdziale 6.5.1
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
ze względu na szacunkową wartość zamówienia powyżej 20 tys. PLN, lecz nieprzekraczającą
50 tys. netto PLN.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup usługi projektowej w zakresie przygotowania syntezy i analizy.
Zakres zlecenia:
• określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu
wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie
kierunków projektowych. Poprzez Brief Projektowy rozumie się dokument zawierający
założenia dotyczące działań i uczestników projektu wzorniczego oraz procesu
powstawania i wdrażania nowego lub znacząco ulepszonego produktu oraz wszystkie
informacje, które mogą mieć wpływ na postać produktu i proces jego wdrażania
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Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Wykonawcą zlecenia poprzez:
• dostarczenie

Wykonawcy

dokumentacji:

danych

księgowych,

finansowych,

ekonomicznych i handlowych, jak również dotyczących firmy, jej siedziby, innych
niezbędnych do wykonania zlecenia,
• udzielenia niezbędnych informacji dla potrzeb przygotowania audytu, o którym mowa
wyżej.
Kody CPV:
79212000-3 - Usługi audytu
3. Termin realizacji zamówienia:
Do dnia 28.02.2018
4. Kryteria wyboru ofert:
Przedłożone oferty będą podlegały ocenie na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium 1 – cena netto – waga 100%.
Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 100 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:
Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 100
Wartość netto wskazana w badanej ofercie
5. Termin i sposób nadsyłania ofert:
Oferta może być dostarczona do Zamawiającego w następujący sposób (do wyboru):
•

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.sloma@afinia.pl lub kontakt@afinia.pl

•

listownie lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego:
Nad Różanym Potokiem, 61-680 Poznań,

•

osobiście do biura Zamawiającego: Nad Różanym Potokiem, 61-680 Poznań.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2018 r. (decyduje data wpływu oferty). Oferty
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie złożenia oferty
Daria Słoma, d.sloma@afinia.pl, kom.: 668 865 634

2

