Katowice, 22.11.2017
miejscowość, data

Ad Moto Rafał Zawisz
al. Aleja Walentego Roździeńskiego 188B
40-203 Katowice
NIP: 9542217947

Zapytanie ofertowe
z dnia 22.11.2017

na zakup proinnowacyjnych usług doradczych dotyczących realizacji projektu pt.:
„Wdrożenie kompleksowej usługi czyszczenia zbiorników stacji paliw poprzez zakup
środków trwałych oraz proinnowacyjnych usług wsparcia wdrożenia” w
przedsiębiorstwie Ad Moto Rafał Zawisza.
o dofinansowanie których Zamawiający ubiega się w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi
IOB dla MŚP, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, oś priorytetowa II: Wsparcie
otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup proinnowacyjnych usług
doradczych, które będą stanowiły wsparcie w wprowadzeniu na rynek nowej, kompleksowej usługi
czyszczenia zbiorników stacji paliw, polegającej na czyszczeniu zbiornika wraz z czyszczeniem paliwa
i jego regeneracją oraz regeneracją adsorbentów wraz z udoskonalonym sposobem tworzenia
i świadczenia usług.
OGÓLNY OPIS ZAMAWIAJĄCEGO:
Firma Ad Moto świadczy szeroki zakres usług mikrofiltracji olejów i płynów hydraulicznych na potrzeby
przemysłowe. Usługi firmy to m.in. filtracja prewencyjna, utrzymanie ruchu, prace eksperckie w zakresie
filtracji po awariach maszyn i urządzeń w przemyśle, montaż, rozruchy i uruchomienia układów
hydraulicznych. Usługi regeneracyjne materiałów i surowców technologicznych służą wydłużeniu ich
trwałości użytkowej, wydajnej gospodarce zasobami i ograniczeniu powstawania odpadów
przemysłowych.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze proinnowacyjne, które są niezbędnym elementem do
wdrożenia innowacyjnej usługi czyszczenia zbiorników stacji paliw wraz z czyszczeniem paliwa i jego
regeneracją oraz regeneracją adsorbentów. Kompleksowa usługa będzie składała się z następujących
elementów: 1. monitoring paliwa, 2. płukanie i oczyszczanie zbiorników, mikrofiltracja oraz regeneracja
oleju, 3. zabezpieczanie zbiornika od wewnątrz, 4. stabilizacja. W ramach projektu planujemy także
wprowadzić nowy, znacząco udoskonalony sposób świadczenia usług w postaci wdrożenia zamkniętego
systemu płukania za pomocą pompy o wysokim wydatku, a także utylizacji odpadów i badania stanu
paliwa u klienta.

Przedmiot zamówienia
Nr i nazwa zadania
Zadanie 1:
Przygotowanie do
wdrożenia i wdrożenie
pilotażowe

Usługi świadczone w ramach zadania

Wymagane rezultaty

1. Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju
poprzez wdrażanie innowacji . m.in. charakterystyka możliwych ścieżek
rozwoju; porównanie ścieżek rozwoju pod kątem
wpływu na rozwój firmy, modelu sprzedaży,
kosztów, korzyści, wielkości sprzedaży i liczby
klientów

1. Raport z analizy alternatywnych
ścieżek rozwoju – rekomendacja
modelu biznesowego.
2. Raport z uszczegółowienia i oceny
wybranej ścieżki rozwoju.
3. Model finansowy
4. Strategia negocjacyjna
5. Umowy gotowe do zawarcia
6. Raport z analizy ryzyka
7. Mapa oraz modele procesów
biznesowych.
8.Strategia marketingowa dla
wdrażanej innowacji
9. Strategia rozwoju zasobów
ludzkich
10. Raport na temat efektów
pilotażowego wdrożenia

2. Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki
rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji –
zdefiniowanie
wybranej
ścieżki
rozwoju,
szczegółowa ocena wybranej ścieżki rozwoju pod
kątem zapotrzebowania rynkowego i odbiorców,
opracowanie ogólnego modelu finansowego dla
ścieżki, wskazanie wytycznych dla strategii
marketingowej

Przewidywany
termin realizacji
Od 01.05.2018
Do 31.12.2019

3. Przygotowanie szczegółowego modelu
finansowego dla opracowanej lub wdrażanej
innowacji – m.in. analiza aktywów i pasywów
firmy, analiza kapitałowo – majątkowa i
wskaźnikowa, prognoza przychodów i kosztów,
oszacowanie wpływu czynników jakościowych na
inwestycję,
analiza
rentowności
poprzez
oszacowanie NPV z projektu, zaplanowanie stopy
zwrotu z inwestycji
4. Pomoc w procesie przygotowania i
przeprowadzenia
negocjacji
z
dostawcą
technologii - ustalenie strategii negocjacyjnej,
pomoc w prowadzeniu negocjacji z dostawcami
urządzeń
5. Doradztwo w procesie przygotowania umowy
zakupu technologii pomiędzy dostawcą i
odbiorcą technologii - opracowanie umów z
dostawcą/dostawcami niezbędnych urządzeń,
uwzględnienie zapisów chroniących interesy firmy
i
zapewniających
efektywne
wdrożenie,
identyfikacja niekorzystnych i potencjalnie
groźnych dla firmy zapisów umowy
6. Analiza ryzyka wdrożenia innowacji - m.in.
zidentyfikowanie czynników ryzyka dla wdrożenia
nowej usługi i metody świadczenia usług, analiza
jakościowa,
ilościowa
czynników
ryzyka,
opracowanie działań zaradczych i planu reakcji na
wystąpienie ryzyka
7. Identyfikacja i mapowanie kluczowych
procesów biznesowych związanych z wdrażaniem
innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja sporządzenie mapy procesów biznesowych,
identyfikacja
elementów
wymagających
usprawnień, przedstawienie (graficznie i opisowo)
udoskonalonych
procesów
związanych
z
wdrożeniem innowacji
8. Opracowanie strategii marketingowej dla
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usługi
będącej
przedmiotem
wdrożenia
innowacji - opracowanie planu marketingowego
dla wdrażanej usługi: m.in. analizy grupy
docelowej, opracowanie sposobów dotarcia do
klienta, strategii cenowej, strategii marketingowej
np. według marketing mix
9. Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów
ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji m.in. opracowanie
strategii pozyskiwania
pracowników, planu szkoleń w związku z
wdrażaną innowacją, zdefiniowanie form wsparcia
pracowników,
zdefiniowanie
pożądanych
rozwiązań zarządczych, stworzenie struktury
delegacji kompetencji
10. Doradztwo i pomoc w opracowaniu i
przeprowadzeniu
pilotażowego
wdrożenia
innowacji - monitorowanie i ocena przebiegu
pilotażowego wdrożenia – zakupu urządzeń,
przygotowania pracowników do świadczenia usług
itp.; sprawdzanie czy pilotażowe wdrożenie
przebiega zgodnie ze zdefiniowaną we
wcześniejszych analizach ścieżką wdrożenia,
wsparcie mentorskie dla kadry zarządzającej,
rekomendowanie usprawnień, raportowanie
przebiegu
1. Doradztwo, pomoc w pełnym wdrożeniu
innowacji – pomoc przy przeprowadzeniu pełnego
wdrożenia zgodnie z wcześniej zaplanowanymi
ścieżkami, wdrożenie rekomendacji z analiz,
nadzór nad przebiegiem wdrożenia, jego
zgodnością z założeniami, harmonogramem,
wsparcie mentorskie dla kadry zarządzającej,
rekomendowanie usprawnień

Zadanie 2: Wdrożenie
innowacji

2. Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia
innowacji – monitorowanie i ocena przebiegu
wdrożenia nowej usługi i metody świadczenia
usług; sprawdzanie czy wdrożenie przebiega
zgodnie ze zdefiniowaną we wcześniejszych
analizach ścieżką wdrożenia, zgodnie z
harmonogramem, badanie opinii klientów,
przygotowanie raportu z wynikami badań i oceną
efektów wdrożenia

1. Raport zawierający dalsze
rekomendacje do wdrożenia,
problemy napotkane podczas
wdrożenia i sposoby radzenia sobie
z nimi
2. Raport na temat efektów
wdrożenia.
3. Strategia zarządzania własnością
intelektualną

Od 01.01.2020
do 31.12.2020

3. Doradztwo w zarządzaniu własnością
intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw
własności intelektualnej, badania stanu techniki i
czystości
patentowej
przeprowadzenie
rozeznania rynku pod kątem pozyskania ochrony
na zbiornik sedymentacyjny – analiza procedur i
przedstawienie niezbędnej dokumentacji do
pozyskania
ochrony
praw
własności
intelektualnej, analiza rynkowa rozwiązania,
doradztwo przy doborze rynków
.

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod CPV: 79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich
Kod CPV: 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
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Kod CPV: 71600000-4 Usługi w zakresie testowanie technicznego, analizy i konsultacji technicznej
Kod CPV: 79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania,
zabezpieczania
Kod CPV: 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
Maksymalny okres realizacji zamówienia, to 36 miesięcy od momentu podpisania umowy o dofinansowanie
przez Zamawiającego.
SZACOWANA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:
445 000 PLN netto
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy:
1. Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz personelem do wykonania przedmiotu
zamówienia,
2. Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
4. Posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie w realizacji usług proinnowacyjnych o zakresie podobnym
do opisanego w przedmiocie zamówienia,
5. Posiadają akredytację Ministerstwa Rozwoju, uprawniającą do świadczenia usług w ramach poddziałania
2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój "Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP",
6. Jeśli nie posiadają akredytacji wymienionej w pkt. 5 Warunków udziału w postępowaniu to spełniają
Kryteria
Akredytacji
Ośrodków
Innowacji
dostępne
pod
linkiem:
https://www.mr.gov.pl/media/25922/Kryteria.pdf i najpóźniej w dniu następnym po wyłonieniu ich jako
Wykonawcy w ramach niniejszego postępowania ofertowego wpłynie ich wniosek o akredytację do
Ministerstwa Rozwoju,
7. Oferenci posiadający akredytację Ministerstwa Rozwoju posiadają w Fiszce oferty usługowej Ośrodka
Innowacji usługi proinnowacyjne zgodne z zapytaniem ofertowym,
8. Oferenci nieposiadający akredytacji Ministerstwa Rozwoju w ramach przedłożonego wniosku o
akredytację Ośrodka Innowacji muszą spełniać warunki do świadczenia usług proinnowacyjnych zgodnych
z zapytaniem ofertowym.
9. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
10. akceptują zapisy umowy warunkowej, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
11. wniosą wadium w wysokości 4000,00 zł (cztery tysiące złotych) na rachunek 41 1050 1214 1000 0091
3939 1362 prowadzony przez Bank ING najpóźniej do dnia 30.11.2017 do godz. 10:00. Za datę wpływu
środków na rachunek uważa się datę zaksięgowania środków na koncie Zamawiającego. Wpłacone
wadium przechodzi na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie wybrana, ale
pomimo zaproszenia do podpisania umowy, nie zostanie ona podpisana w terminie 14 dni od daty
odbioru zaproszenia. Wpłacone wadium przechodzi na rzecz Zamawiającego, również w przypadku braku
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odbioru zaproszenia w ciągu 14 dni od daty upływu terminu odbioru powtórnej przesyłki w placówce
pocztowej lub firmie kurierskiej. Wadium niewybranym oferentom zostanie zwrócone niezwłocznie po
dokonaniu wyboru przez Zamawiającego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia –
nie spełnia” na podstawie niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
a) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści Załącznika nr 2 do
niniejszego zapytania.
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oferenta na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, o treści Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania,
c) Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 i 1a do niniejszego zapytania,
d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko wówczas, gdy
oferta jest podpisana przez osobę niefigurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną
spowoduje odrzucenie oferty.
e) Zaparafowany wzór umowy warunkowej - Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
f)

Potwierdzenie wniesienia wadium

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.

Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

4.

Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 i 1a do zapytania ofertowego.

5.

Do oferty należy załączyć szczegółową specyfikację kosztów i sposobu ich wyceny, która stanowi
Załącznik 1a do zapytania ofertowego.

6.

Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych przez Oferenta.

7.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

8.

Oferta powinna być podpisana, a wszystkie strony oferty oraz jej załączników powinny zostać
parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.

9.

Termin ważności oferty nie krótszy niż 150 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Sporządzone na załączonym formularzu oferty można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub kurierem do siedziby
firmy do dnia 30.11.2017 do godziny 10.00, na adres:
Ad Moto Rafał Zawisz
al. Aleja Walentego Roździeńskiego 188B
40-203 Katowice
Dopuszcza się również przesłanie scanu oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@filtracjaoleju.pl
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Decyduje data i godzina dostarczenia oferty do sekretariatu (czynny do godziny 17.00) w biurze Zamawiającego
pod podanym adresem składania ofert lub w przypadku ofert przesłanych w formie elektronicznej data i godzina
wpłynięcia oferty na wskazany adres e-mail.
Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
KONTAKT:
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania ofertowego
– Pan Rafał Zawisz– tel. 601 741 636; e-mail: biuro@filtracjaoleju.pl
NA PODSTAWIE PONIŻSZYCH KRYTERIÓW WYŁONIMY NAJLEPSZĄ OFERTĘ:

LP

1

NAZWA
KRYTERIUM

Cena netto

SUMA

OPIS KRYTERIUM

WAGA %

Cena netto – oferta otrzyma wagę100 pkt, jeśli
wartość oferty będzie najniższa spośród ofert, które
wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Każda
kolejna oferta o wartości większej będzie otrzymywała
o 10 pkt mniej niż poprzednia (do wartości minimalnej
0 punktów).

100

100

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone
kryteria.
WARUNKI ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być dokonane za zgodą obu
stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Niedopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które będą
prowadzić do znaczącej zmiany treści oferty Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany harmonogramu lub terminu realizacji umowy, które jednak nie będą miały wpływu na cenę
usług zawartą w ofercie.
DODATKOWE INFORMACJE:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub
jego unieważnienia bez podawania przyczyny.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent
O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani niezwłocznie po zakończeniu oceny.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszego Wykonawcy Zamawiający podpisze z nim Umowę warunkową,
uwzględniającą dwa warunki rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia tj.:
1. Uzyskanie dofinansowania przez Zamawiającego na realizację usług będących przedmiotem postępowania
ofertowego poprzez podpisanie umowy o dofinansowanie z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na
realizację projektu w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP POIR 2014-2020
oraz
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2. Udzielenie akredytacji wybranemu Wykonawcy do świadczenia usług w ramach poddziałania 2.3.1
Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP POIR 2014-2020 przez Ministerstwo Rozwoju.
Z poważaniem
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