Wrocław, 19.09.2018r.
Codeforce Maciej Kałwak
ul. Henryka Wieniawskiego 24
51-611 Wrocław
NIP: 8982071559

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018
W związku z realizacją projektu pt. „Zakup usług doradczych pozwalających na rozwój CODEFORCE
MACIEJ KAŁWAK” (dalej: Projekt) w ramach projektu grantowego „GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MSP - ZIT WROF”, realizowanego przez Wrocławską Agencję Rozwoju
Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020, Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”, Poddziałanie 1.3.2 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT
WrOF”, Schemat 1.3 C.2 „Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB”, CODEFORCE MACIEJ KAŁWAK
(dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na
nabycie usługi doradczej.
1. Tryb udzielenia zamówienia:
• Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego z chwilą publikacji
ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego (www.codeforce.pl) oraz z
chwilą wysłania zaproszenia do składania ofert do 3 potencjalnych Wykonawców
• W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest nabycie kompleksowej usługi doradczej w celu zweryfikowania potencjału
rozwoju firmy CODEFORCE poprzez wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań związanych z obszarem
Fintech.
W ramach zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć strategię rozwoju zawierającą następujące
elementy:
• opis bieżącej działalności przedsiębiorstwa z analizą potencjału innowacyjnego;
• wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych;
• opracowania dotyczące analizy rynku nowej usługi, w tym analiza popytu;
• opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem nowej usługi;
• analizę SWOT;
• opracowanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa;
• opracowanie planu wdrożenia strategii rozwoju;
• analizę finansową z uwzględnieniem przepływów pieniężnych;
• analizę możliwych źródeł pozyskania finansowania zewnętrznego na wdrożenie nowej usługi.
Przewidywana czasochłonność usługi doradczej to 400 godzin.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
a) 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
b) 79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
c) 79300000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania
i zabezpieczenia
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Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
• Od podpisania umowy do 31.12.2018
Miejsce realizacji zamówienia: ul. Henryka Wieniawskiego 24, 51-611 Wrocław
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci jednocześnie spełniający wszystkie następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania
ofertowego;
c) złożą oświadczenia o braku występowania powiązań;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie
ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego;
e) wpisują się w definicję Instytucji Otoczenia Biznesu1.
Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie
analizy następujących dokumentów przedstawionych przez Oferenta:
a) Oświadczenie o braku występowania powiązań – stanowiące załącznik nr 1 do Formularza
ofertowego;
b) Oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności– stanowiące załącznik nr 2 do Formularza ofertowego
c) Oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania
ofertowego - stanowiące załącznik nr 3 do Formularza ofertowego.
d) Oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym
przedmiotem zapytania ofertowego – stanowiące załącznik nr 4 do Formularza ofertowego
e) Oświadczenie potwierdzające spełnianie definicji Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) – stanowiące
załącznik nr 5 do Formularza Ofertowego
f) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w
ramach projektu nr WARR-RPO1.3.2-056/18 – stanowiące załącznik nr 6 do Formularza
Ofertowego
Z treści załączonych do formularza ofertowego dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane
warunki Wykonawca spełnia. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie
wykluczony z postępowania.
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Podmiot świadczący usługę doradczą - 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 przedsiębiorczości, inkubatory
przedsiębiorczości, centra transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze pożyczkowe, firmy prywatne świadczące
usługi dla przedsiębiorstw itd..
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4. Sposób obliczenia ceny
• Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na
realizację zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz ewentualnych
upustów i rabatów.
• Cenę netto oraz podatek od towarów i usług należy wyszczególnić w odpowiednim miejscu w
ofercie.
• Cena podlegająca ocenie będzie to łączna cena netto obejmująca wszystkie elementy wykonania
zamówienia.
• Cena oferty będzie stanowiła wartość umowy i będzie niezmienna w trakcie jej realizacji.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego). Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu
rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.
Dokumenty muszą być złożone w oryginale. Oferta musi być opatrzona datą. W przypadku przesyłania
dokumentów na adres mailowy Zamawiającego konieczne jest podpisanie dokumentów oraz ich
zeskanowanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych - rozpatrywane będą tylko
oferty kompletne. Wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki
podatku VAT należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien sporządzić
ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto.
Sposoby składania ofert:
a) osobiście w siedzibie firmy: CODEFORCE MACIEJ KAŁWAK. ul. Henryka Wieniawskiego nr 24, 51611 Wrocław (w zamkniętej kopercie opisanej: Zapytanie ofertowe nr 1/2018 ) lub
b) pocztą (listem poleconym) lub kurierem na adres firmy: CODEFORCE MACIEJ KAŁWAK. ul.
Henryka Wieniawskiego nr 24, 51-611 Wrocław (w zamkniętej kopercie opisanej Zapytanie
ofertowe nr 1/2018) lub
c) pocztą elektroniczną na adres kontakt@codeforce.pl
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 27.09.2018r. (decyduje data i godzina wpływu do
Zamawiającego, a nie jej wysłanie)
Osobą odpowiedzialną za udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie zapytania ofertowego jest Pan
Maciej Kałwak, mail: kontakt@codeforce.pl nr tel. 662 066 463.
6. Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty wystawienia oferty.
7. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
kryteria oceny ofert
Cena netto w PLN

Waga
100%

maksymalna liczba punktów
100

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) punkty w ramach kryterium cena netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
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C min
C n = ----------------- x 100 x 100%
Cr
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
C n – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium cena netto w PLN
Ocena łączna oferty zostanie przyznana wg następującej formuły:
An=Cn
C n – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium cena netto w PLN
W oparciu o przyznaną punktację stworzona zostanie lista rankingowa ofert. W przypadku uzyskania takiej samej
ilości punktów przez kilka ofert, o miejscu ofert na liście rankingowej zadecyduje termin ich złożenia (oferta
złożona wcześniej znajdzie się wyżej na liście rankingowej).
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone
wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.
Punkty za każde kryterium będą obliczane do dwóch miejsc po przecinku.
Ponadto Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zadaniami
obowiązującymi na wspólnym jednolitym rynku europejskim, w tym m. in.:
• zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania
• zasady ochrony uczciwej konkurencji
• zasadą swobodnego przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług
• zasadą niedyskryminacji i równego traktowania
8. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO,
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.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia
o braku występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza
ofertowego.
9. Rozstrzygnięcie/wybór oferty
Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 7 dni roboczych od daty
zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną̨ opublikowane na
stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłane w drodze mailowej do wszystkich podmiotów
składających oferty w ramach zapytania.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia
postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z procesu oceny oferty niespełniającej
któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
W toku oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia braków,
korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert, w tym dotyczących dokumentów, oświadczeń
składanych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. W tym celu Zamawiający wyznaczy
odpowiedni termin i zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień. Niedotrzymanie tego terminu będzie
skutkować odrzuceniem oferty.
10. Warunki dokonania zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą̨ powodować́ konieczność́ wprowadzenia zmian
w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
• zmiana terminu realizacji umowy, terminu płatności, itp. – gdy zaistnieje inna, niemożliwa do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub
wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem
możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
• zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
• wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą̨ wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez
Wykonawcę̨ i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać́ będzie formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
11. Sposób udzielenia informacji i wyjaśnień
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Maciej Kałwak, mail:
kontakt@codeforce.pl nr tel. 662 066 463.

_____________________________________________
(podpis i pieczęć Zamawiającego)
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
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