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Leszno, dnia 5.02.2019 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 

 

 

Zamawiający -  prowadzący postępowanie  - Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z 

o.o., w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, 

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pn.: 

 

 

„Usługa mentoringu w ramach projektu Rozwiń skrzydła w biznesie” 

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 (Działanie 1.3. Wspracie Przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz 

rozwoju gospodarczego - dofinansowanie projektu, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie 

inkubacji przedsiębiorstw) pn.: „Rozwiń skrzydła w biznesie” (nr wniosku 

RPWP.01.03.01-30-0004/17).” 

 

1. Informacje o Zamawiającym: 

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.  

Ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno,  

KRS: 0000346584,  

NIP: 697 227 08 88,  

REGON: 301322720 

Kapitał zakładowy: 10 839 500 zł 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi mentoringu w ramach projektu 

„Rozwiń skrzydła w biznesie”. Parametry usługi: 

  

1.       Mentoring – usługa dla przedsiębiorstw (do 24 miesięcy od rejestracji firmy) 

uczestniczących w projekcie „Rozwiń skrzydła w biznesie” współfinansowanym z 

WRPO 2014 -2020 

2.       Całkowita liczba godzin mentoringu obejmująca zamówienie – 480 h (12 h na 

1 Uczestnika projektu) 

3.       Czas realizacji: 

- I grupa (obejmuje 20 przedsiębiorców) w okresie od 1.04.2019 r.  – 31.03.2020 r.;  

w wymiarze czasowym 1 h/miesiąc na 1 przedsiębiorcę co łącznie daje 240 h/rok  

- II grupa (obejmuje 20 przedsiębiorców) w okresie od 1.04.2020 r.  – 31.03.2021 r.; 

 w wymiarze czasowym 1 h/miesiąc na 1 przedsiębiorcę co łącznie daje 240 h/rok  
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Dodatkowe informacje: 

Zakres mentoringu: wspieranie realizacji Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa i 

Indywidualnego Programu Inkubacji dla każdego Uczestnika projektu. Oba 

dokumenty stanowią załączniki do umowy podpisywanej z Uczestnikiem w ramach 

realizacji projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”.   

Każda godzina przeprowadzonego mentoringu będzie potwierdzana na „Karcie 

realizacji usługi”.  

  

Miejsce realizacji usługi: 

Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie lub siedziba przedsiębiorcy – Uczestnika 

projektu. 

  

 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy zamówienia należeć będzie: 

1. Całkowite koszty przygotowania merytorycznego i metodologicznego  usług, 

w tym koszty: przygotowania materiałów oraz dojazdu prowadzącego 

ponosi Wykonawca 

2. Wykonawca na bieżąco będzie informować Zamawiającego o stanie prac, 

pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu 

widzenia realizacji usługi. 

3. Oznakowanie wszystkich wytworzonych materiałów dla potrzeb realizacji 

usług logotypami wymaganymi przez Zamawiającego, 

 

2. Wymagania dotyczące oferenta: 

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dysponować osobami 

(przedsiębiorcy z sukcesem prowadzącym swoje firmy lub osoby pełniące funkcje 

kierownicze w przedsiębiorstwie, reprezentujące różne branże – co najmniej 5 osób, 

w tym 3 osoby z branży z obszaru inteligentnych specjalizacji dla województwa 

wielkopolskiego) posiadającymi wiedzę w zakresie mentoringu i min. 10 – letnie 

doświadczenie w danej dziedzinie. 

 

Osoby, którymi dysponuje Wykonawca, które będą realizowały zamówienie, w 

szczególności muszą spełniać poniższe wymagania: 

1) wykształcenie co najmniej średnie,  

2) wiedza i doświadczenie w danym zakresie (branżowa) oraz związana z 

prowadzeniem działalności gospodarczej,  

3) umiejętności i kompetencje do przekazywania wiedzy, chęć dzielenia się 

swoim doświadczeniem. 

 

Spełnienie warunków określonych w pkt. 2 zostanie potwierdzone przez 

Wykonawcę odpowiednimi dokumentami: 

1) Życiorys + CV dla podpunntów 1) i 2) 

2) Oświadczenie o posiadaniu umiejętności i kompetencji do 

przekazywania wiedzy +  krótki opis doświadczenia  w zakresie dzielenia 

się wiedzą dla podpunktu 3). 

 

potwierdzającymi posiadane doświadczenie oraz przez złożenie przez Wykonawcę 

uzupełnionej tabeli ofert – stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

 

3. Termin zakończenia realizacji usługi: 

31.03.2021 rok. 
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Dopuszcza się podział prac realizowanych w ramach usługi na 2 etapy: 

- od 1.04.2019 r.  – 31.03.2020 

- od 1.04.2020 r.  – 31.03.2021 r., z ujęciem ich w harmonogramie realizacji usługi.  

 

4. Terminy płatności: 

Do 14 dni od dostarczenia faktury  lub rachunku po podpisaniu przez obie Strony 

umowy protokołu odbioru prac. 

W związku z długim okresem realizacji usługi dopuszcza się możliwość podziału  

płatności na 2 transze zgodnie z terminami ujętymi w pkt. 3 zapytania ofertowego.  

 

5. Dopuszcza się złożenie oferty: 

- pocztą, kurierem albo osobiście: Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o., Ul. 

Geodetów 1, 64-100 Leszno  

– za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie zeskanowanego, podpisanego 

oryginału na adres  dkostrzewa@lcb.leszno.pl 

  

1) Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie wskazanym w 

zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane 

2) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany jest w oparciu o ustalone w 

zapytaniu ofertowym kryteria i jest dokumentowany protokołem. Informacja 

o wyniku postępowania zostanie przesłana do każdego Wykonawcy, który 

złożył ofertę.  

3) Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w terminie nieprzekraczającym 

dnia realizacji zamówienia. 

4) Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, w przypadku, gdy 

cena wybranej oferty przewyższa kwotę wynikającą z budżetu projektu 

przeznaczoną na realizację zamówienia lub podejmie negocjacje z 

wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą. W ostateczności 

możliwe jest powtórzenie postępowania w trybie zasady konkurencyjności. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1. zmiany lub uzupełnienia treści zapytania, 

2. unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. Z 

tytułu unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne 

roszczenie w stosunku do zamawiającego, 

3. wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w 

ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, 

wyjaśnień lub dokumentów, 

4. poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą wykonawcy). 

 

6. Terminy 

Termin składania ofert upływa 13.02.2019 r. 

Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy drogą mailową do dnia 20.01.2019 roku. 

Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin ważności oferty -  30 dni od 

dnia złożenia oferty 

 

7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji 

zamówienia. 

 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane 

osobowo lub kapitałowo z Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o. o., ul. Geodetów 

1, 64-100 Leszno. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
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powiązanie między LCB Sp. z o. o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu LCB Sp. z o. o. lub osobami wykonującymi w imieniu LCB Sp. z 

o. o. czynności związane z przygotowaniem i 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 w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z 

postępowania (Oświadczenienie stanowi zał. Nr 3 do zapytania ofertowego). 

 

8. Wykaz dokumentów, oświadczeń jakie powinien złożyć Wykonawca: 

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia Wykonawcy i dokumenty: 

a. wypełniony formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do zapytania 

ofertowego), zawierający m. in. nazwę i adres oferenta oraz cenę 

realizacji usługi (netto + VAT i  brutto). Podana w ofercie cena musi 

obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena 

jest to wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

w określonym terminie wraz z podatkiem VAT. Cenę należy podać w 

walucie polskiej PLN. 

b. wypełniony formularz „Oświadczenie Wykonawcy dotyczące 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” (Załącznik Nr 2 do 

zapytania ofertowego), 

c. wypełniony formularz „Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku 

podstaw do wykluczenia” (Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego), 

d. wypełniony formularz „Wykaz osób” (Załącznik Nr 4 do zapytania 

ofertowego) - na potwierdzenie warunku określonego w punkcie 2 

niniejszego zapytania.  

e. w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w 

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – do oferty powinien 

dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

2. Oświadczenia należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty mogą 

być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za 

zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy.  

3. Jeśli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z 

dokumentów określonych powyżej, Wykonawca obowiązany jest załączyć 

pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Dla pełnomocnictwa tego, 

zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
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skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie 

opłaty. 

 

 

9. Kryteria wyboru oferty 

 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów 

wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. 

(100% = 100 pkt.):   

 

1) cena – 100% (100 pkt.) 

 

 

Wzory obliczeń:  

1) cena  

 

Sposób oceny:  

Cena: 

Cena obliczeniowa najniższa spośród wszystkich ważnych ofert przez cenę 

obliczeniową oferty ocenianej (100%) 

                                   

                                       Najniższa cena 

Liczba punktów = -------------------------------             x 100 

                                       Cena badanej oferty 

 

 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów – sumę punktów przyznanych za kryterium cena oraz jakość.  
 

 

 

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia  

1.Umowa zostanie zawarta w terminie 30 dni od zakończenia postępowania. O 

miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę. 

2. Zaproponowane w ofercie warunki zostaną uwzględnione w umowie.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:  

- w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, 

występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w 

momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie 

przedmiotu umowy w terminie, 

- w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niedyspozycji 

prowadzących bądź uczestników szkoleń. 

4. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy 

niezgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zamawiającego.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Wykonawca składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do:  
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a. rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu 

umowy, b. prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie 

trwania umowy 

 

11. Kontakt 

Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o 

wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. 

 

Dagmara Kostrzewa 

Tel. 65 32 22 105 

dkostrzewa@lcb.leszno.pl   

 

 

Załączniki: 

Nr. 1 – formularz „OFERTA”, 

Nr. 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, 

Nr. 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z 

postępowania, 

Nr. 4 – formularz „Wykaz osób”. 

 


