Dębów, 02.11.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POPW/1.2/2 DOT. ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH W
ZAKRESIE DORADZTWA ZMIERZAJĄCEGO DO PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW DO
INTERNACJONALIZACJI NA RYNKI AUSTRII, BELGII, FRANCJI I HOLANDII
ZAMAWIAJĄCY:
OKNA DEBOW RAFAŁ PRUCNAL
Dębów 233, 37-200 Przeworsk
NIP 7941616702, REGON 180298480
OKNA DEBOW RAFAŁ PRUCNAL zaprasza do złożenia oferty na usługi polegające na:
- doradztwie zmierzającym do przygotowania produktów do potrzeb rynków docelowych (Austria, Belgia, Francja, Holandia);
- doradztwie zmierzającym do wyboru potencjalnego/potencjalnych dystrybutorów rozwiązań firmy Okna Debow na
rynkach docelowych.;
- wykonaniu usług doradczych w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii marketingowej;
Projekt pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy Okna Debow na rynku austriackim, belgijskim, francuskim i holenderskim.” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr
POPW.01.02.00-18-0009/20.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem
zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu
założonych celów.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego https://www.oknadebow.pl/ i portalu
Baza Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
I. OPIS ZAMAWIAJĄCEGO
Firma Okna Debow Rafał Prucnal powstała w 2008 roku, swoją działalność opiera na produkcji stolarki PCV z profili
okiennych i drzwiowych.
Jest autoryzowanym producentem stolarki PCV z profili okiennych i drzwiowych. Uzyskane przez firmę Okna Debow
certyfikaty stanowią potwierdzenie dbałości o najwyższą jakość produktów wytwarzanych zgodnie z zaawansowanym
technologicznie procesem produkcji.
Produkty Okna Debow obejmują rodzinę pięcio-, sześcio-, siedmio- komorowych profili okiennych oraz profili drzwiowych.
Szczegółowy opis oferty spółki znajduje się na stronie internetowej http://www.oknadebow.pl/

OPIS PRODUKTÓW PODLEGJĄCYCH INTERNACJONALIZACJI
Produktami planowanymi do wprowadzenia na rynki zagraniczne są:
1. Okna PCV z technologią V-Perfect
Firma Okna Debow wykorzystuje technologię V-PERFECT, która daje możliwość wykonywania perfekcyjnych połączeń
profili, jednocześnie usuwając powstałe wcześniej niedociągnięcia i podnosząc jakość połączeń naroży w oknach PCV.
Uzyskanie takiego efektu jest nieosiągalne przy użyciu jakiejkolwiek innej metody. Wykonanie okien w tym systemie

daje niezliczone możliwości architektoniczne. Perfekcyjnie połączone narożniki PCV umożliwiają dobór różnorodnych
materiałów, co pozwala na stworzenie optymalnego pod względem wartości i jakości produktu. Okleinowanie folią, fornirem drewnianym czy aluminiowym to tylko niektóre z możliwości użycia profili. Technologia V-PERFECT pozwala uzyskać produkt o niespotykanych dotychczas efektach estetycznych.
2. HST life
HST OKNA DEBOW to stabilna konstrukcja systemu dająca możliwość wykonania szklenia o wymiarach 6,5 m szerokości
oraz 2,5 m wysokości przy podziale jedynie na 2 części. Tak imponujący rozmiar okna nadaje wyjątkowego charakteru
zarówno wnętrzom jaki i wyglądowi budynków. Przesuwny system HST Life to rozwiązanie dla osób ceniących wypełnione światłem dziennym przestrzenie. Szlachetny design tworzy atmosferę, która spełnia wymagania najbardziej wymagających użytkowników. Ciężkie przesuwne drzwi o masie skrzydła 400 kg można bez wysiłku przesuwać dzięki szynie
jezdnej o długości do 6,5 m.
Ponadto Wnioskodawca w swojej ofercie posiada produkty, które cechują się innowacyjnością:
1. Okna okleinowane fornirem
Technologia fornirowania, pozwala na uzyskanie efektu kompleksowej aranżacji wnętrz z zachowaniem spójności wzorniczej opartej na wykorzystaniu drewna. Dostępna paleta kolorystyczna oklein pozwala na dopasowanie odcienia i faktury forniru do drzwi, podłóg, schodów, listew przypodłogowych i innych elementów drewnianych w pomieszczeniu.
Zastosowanie forniru jest znakomitą alternatywą dla okien drewnianych. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy cieszyć
się naturalną fakturą i szlachetnym wyglądem drewna, przy jednoczesnym wyeliminowaniu jego typowych wad. Fornirowana rama okienna nie odkształca się, nie skrzypi, ani nie wymaga skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Jej
wygląd do złudzenia przypomina lite drewno, co nadaje oknom szlachetnego charakteru a do wnętrz wprowadza naturalność i ciepło.
2. Okna PCV z nakładką akustyczno-termiczną
Zastosowanie nakładki akustyczno-termicznej jest praktycznym sposobem na poprawę jednocześnie dwóch istotnych
parametrów okna. Zastosowanie nakładki aluminiowej pozwala osiągnąć nowoczesny wygląd fasady budynku przy zastosowaniu okien PCV. Nakładka jest funkcjonalnym i praktycznym rozwiązaniem, które doskonale sprawdzi się nie tylko
w budynkach o zastosowaniu biurowym.
Nakładki aluminiowe charakteryzują się praktycznie nieograniczonymi możliwościami kolorystycznymi, niedostępnymi
w standardowym oknie PVC. Stosujemy malowanie proszkowe w RAL, NCS, szeroką gamę kolorów specjalnych, dekory
drewnopodobne, jak również anodowanie.
II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja usług doradczych w zakresie:
1. DORADZTWO ZMIERZAJĄCE DO PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW DO POTRZEB RYNKÓW DOCELOWYCH (AUSTRIA,
BELGIA, FRANCJA, HOLANDIA)
2. DORADZTWO ZMIERZAJĄCE DO WYŁONIENIA POTENCJALNYCH DYSTRYBUTORÓW/PARTNERÓW HANDLOWYCH
ROZWIĄZAŃ FIRMY OKNA DEBOW NA RYNKACH DOCELOWYCH. W RAMACH DORADZTWA FIRMA OKNA DEBOW POWINNA UZYSKAĆ BAZĘ FIRM – POTENCJALNYCH DYSTRYBUTORÓW PRODUKTÓW OKNA DEBOW W AUSTRII, BELGII,
FRANCJI I HOLANDII, KTÓRA ZOSTANIE PODDANA SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZIE I STANOWIĆ BĘDZIE GRUPĘ DOCELOWĄ
DLA KAMPANII MARKETINGOWEJ
3. USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PLANU SZCZEGÓŁOWEJ KAMPANII MARKETINGOWEJ, KTÓREJ
ADRESATAMI BĘDZIE BAZA FIRM – POTENCJALNYCH DYSTRYBUTORÓW ROZWIĄZAŃ FIRMY OKNA DEBOW, STANOWIĄCĄ TZW. GRUPĘ DOCELOWĄ

Szczegółowy zakres usług:
1. DORADZTWO ZMIERZAJĄCE DO PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW DO POTRZEB RYNKÓW DOCELOWYCH
(AUSTRIA, BELGIA, FRANCJA, HOLANDIA)

Celem realizowanych usług doradczych, będzie identyfikacja istotnych uwarunkowań dla rozpoczęcia sprzedaży produktów firmy Okna Debow na wskazanych rynkach docelowych Austrii, Belgii, Francji i Holandii, a w szczególności opracowanie analizy (w formie raportu) obejmującej:
1.1 Identyfikację wymagań dot. przeprowadzenia prawnego procesu legalizacji produktów oraz przygotowanie wytycznych dla firmy Okna Debow w tym zakresie poprzez:
- weryfikację otoczenia prawnego na rynkach docelowych w obszarze prawa gospodarczego,
- weryfikację otoczenia prawnego na rynkach docelowych w obszarze prawa budowlanego (norm budowlanych),
- weryfikację otoczenia prawnego na rynkach docelowych w obszarze prawa cywilnego,
- weryfikację otoczenia prawnego na rynkach docelowych w obszarze prawa konsumenckiego,
- weryfikację otoczenia prawnego na rynkach docelowych w obszarze prawa ubezpieczeniowego.
1.2 Identyfikacja wymagań dot. pozyskania stosownych certyfikatów i pozwoleń oraz przygotowanie wytycznych dla
firmy Okna Debow w tym zakresie.
1.3 Identyfikacja wymagań dot. usług instalacyjnych i montażowych oraz przygotowanie wytycznych dla firmy Okna
Debow w tym zakresie poprzez:
- weryfikację otoczenia prawnego na rynkach docelowych w obszarze prawa gospodarczego,
- weryfikację otoczenia prawnego na rynkach docelowych w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
- weryfikację otoczenia prawnego na rynkach docelowych w obszarze prawa konkurencji,
1.4 Identyfikacja wymagań dot. ubezpieczenia działalności gospodarczej na rynkach docelowych oraz przygotowanie
wytycznych dla firmy Okna Debow w tym zakresie poprzez:
- weryfikację otoczenia prawnego w zakresie prawa ubezpieczeniowego oraz ofert ubezpieczycieli w zakresie prowadzonej przez Okna Debow działalności producenckiej i dystrybucyjnej,
1.5 Identyfikacja wymagań dot. dokumentacji marketingowej zgodnej z unijnymi wymogami prawnymi UE ze oraz przygotowanie wytycznych dla firmy Okna Debow w tym zakresie. poprzez:
- weryfikację otoczenia prawnego w zakresie prawa konkurencji jak również uregulowań prawnych w zakresie sposobu
marketingu produktów z branży energetycznej.
Każdy z powyższych zakresów należy odrębnie wykonać dla poszczególnych rynków docelowych czyli rynku Austrii, Belgii, Francji i Holandii.
Zamawiający na obecnym etapie nie zna szczegółowych wymagań dot. powyższych kwestii i potrzebuje wsparcia w postaci usługi doradczej. Usługa doradcza obejmie wyłącznie przygotowanie do certyfikacji, akredytacji, koncesji lub pozyskania innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów
na docelowych rynkach zagranicznych
Efektem usług doradczych będzie sporządzenie raportu obejmującego wytyczne dla Okna Debow Rafał Prucnal w zakresie realizacji alokacji na rynkach docelowych oferowanych produktów. Raporty zostaną przekazane w formie elektronicznej i pisemnej. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół przekazania raportu.
2. DORADZTWO ZMIERZAJĄCE DO WYŁONIENIA POTENCJALNYCH DYSTRYBUTORÓW/PARTNERÓW HANDLOWYCH
ROZWIĄZAŃ FIRMY OKNA DEBOW NA RYNKACH DOCELOWYCH.
W RAMACH DORADZTWA FIRMA OKNA DEBOW POWINNA UZYSKAĆ BAZĘ FIRM – POTENCJALNYCH DYSTRYBUTORÓW PRODUKTÓW OKNA DEBOW W AUSTRII, BELGII, FRANCJI I HOLANDII, KTÓRA ZOSTANIE PODDANA SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZIE I STANOWIĆ BĘDZIE GRUPĘ DOCELOWĄ DLA KAMPANII MARKETINGOWEJ.

W ramach doradztwa firma Okna Debow powinna uzyskać:
a) Zestawienie/baza firm – potencjalnych dystrybutorów, partnerów handlowych powinna zawierać następujące dane:
- nazwy podmiotów z branży stolarki okiennej– co najmniej 30 z każdego rynku;
- adres firmy,
- adres domeny firmowej, e-mail i nr telefonu,

- krótki opis oferty firmy (do 300 znaków),
- od kiedy działa na rynku,
- ilość pracowników,
- imię, nazwisko i stanowisko osoby decyzyjnej,
- dane kontaktowe wskazanej osoby decyzyjnej.
b) Ocena potencjału współpracy – sprawdzenie wg kryteriów marketingowych łącznie 50 firm:
- renoma, reputacja podmiotu na rynkach zagranicznych, opinie klientów, kontrahentów, konkurencji,
- wielkość przedsiębiorstwa,
- dotychczasowa dynamika rozwoju i perspektywy,
- obszar działania (oferowane produkty, usługi) – branże,
- obecna pozycja rynkowa – ranking rynku w zdefiniowanym segmencie,
- brandy jakie oferuje podmiot (własne lub dystrybucja),
- jaki zasięg i struktura sprzedaży,
- obecni klienci – struktura, opis.
Baza potencjalnych dystrybutorów, partnerów handlowych opracowana będzie w wersji pisemnej i elektronicznej w
formie raportu z realizacji usługi. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół
przekazania raportu.
3. USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PLANU SZCZEGÓŁOWEJ KAMPANII MARKETINGOWEJ, KTÓREJ ADRESATAMI BĘDZIE BAZA FIRM WYŁONIONYCH W RAMACH POPRZEDNIEJ USŁUGI DORADCZEJ, STANOWIĄCA TZW. GRUPĘ DOCELOWĄ.
Doradztwo w zakresie przygotowania szczegółowego planu kampanii marketingowej, której adresatami będą podmioty
– potencjalni partnerzy OKNA DEBOW RAFAŁ PRUCNAL, stanowiący grupę celową działania.
Przedmiotem doradztwa będzie opracowanie i przygotowanie planu szczegółowej kampanii marketingowej, zawierającego wytyczne dot. działań o charakterze marketingowym i Public Relations oraz ich harmonogram, wytyczne dot. stosowanej na rynku docelowym identyfikacji wizualnej (tzw. branding - w tym: wyglądu materiałów reklamowych, zaproszeń na targi (i ich formę) ulotek, katalogów, gadżetów promocyjnych, itp.) i przebudowy stron internetowych w celu
skutecznego zaproszenia grupy docelowej na targi na wskazanych rynkach docelowych, a co za tym idzie – docelowo
nawiązania współpracy.
W ramach doradztwa firma Okna Debow zamierza uzyskać informacje na temat tego, jakie działania należy podjąć, aby
uzyskać wskaźniki zdefiniowane we wniosku i modelu biznesowym, które na bazie dotychczasowych doświadczeń Wnioskodawca ocenia jako realne i efektywne. W modelu biznesowym zaprezentowano wskaźniki będące celami do osiągnięcia w ramach przygotowania kampanii marketingowej w ramach doradztwa –firma doradcza w ramach usługi powinna wskazać działania marketingowe i ich korelacje, które pozwolą osiągnąć założone wartości w formie raportu i
prezentacji.
Plan marketingowy przygotowany w formie dokumentu/pliku pdf powinien zawierać:
a.
Wizję komunikacji marketingowej tzw. brand story.
b.
Dobór narzędzi marketingowych i kanałów komunikacji.
c.
Koncepcję komunikacji w mediach społecznościowych.
d.
Koncepcję działań w obszarze Content Marketingu i PR.
e.
Koncepcję strony www.
f.
Koncepcja kampanii reklamowej w obszarze Google ADS, Google Display, YouTube i Remarketingu.
g.
Koncepcję działań w obszarze Event Marketingu.
h.
Harmonogram działań marketingowych oraz odpowiedzialność za ich realizację
z harmonogramem projektu firmy Okna Debow Rafał Prucnal.
i.
Budżet marketingowy z uwzględnieniem wariantów.
j.
Wskazanie najbardziej odpowiednich metodyk realizacji projektów marketingowych.

zgodną

Materialny wymiar usługi będzie przedstawiony w wersji pisemnej i elektronicznej w formie raportu z realizacji usługi.
Potwierdzeniem wykonania usługi będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół przekazania raportu.

III. WYMOGI CO DO ZESPOŁU ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ USŁUG
Skład zespołu odpowiedzialnego za realizację usługi powinien liczyć co najmniej 1 osoba – ekspert odpowiedzialny za
świadczenie usług doradczych.
Ekspert winien spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:
a) wyższe wykształcenie
b) co najmniej 5 lat doświadczenia w świadczeniu usług doradczych
c) udokumentowane wykonanie min. 5 usług obejmujących swoim zakresem eksport produktów na rynki zagraniczne.
d) co najmniej 3 lata doświadczenia w świadczeniu usług doradczych dla branży budowlanej
e) co najmniej 5 lata doświadczenia w prowadzeniu analiz związanych z eksportem i internacjonalizacją przynajmniej
dla dwóch z czterech wskazanych rynków docelowych: Austria, Belgia, Francja, Holandia
Doświadczenie eksperta badane będzie na podstawie przedłożonych deklaracji uczestnictwa w projekcie. Dodatkowo
każdy z ekspertów zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy z Oferentem, do przedłożenia dokumentów potwierdzających deklarowane doświadczenie.
INFORMACJE DODATKOWE
a) Usługa powinna odbywać się przy aktywnej współpracy ze Zleceniodawcą. W związku z powyższym w trakcie realizacji
usług winny być realizowane co najmniej 4 spotkania konsultacyjne, w których udział weźmie co najmniej jeden ekspert
Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.
Wymagania w zakresie spotkań konsultacyjnych:
- w spotkaniach musi każdorazowo brać udział co najmniej 1 osoba spośród zespołu odpowiedzialnego za realizację
usługi,
- każde spotkanie trwać będzie co najmniej 2 godziny,
- Zamawiający o spotkaniu winien powiadomić Wykonawcę co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem
spotkania. W trakcie realizacji usługi Wykonawca może maksymalnie dwa razy dokonać zmiany terminu spotkania ustalonego przez Zamawiającego.
b) Oferent winien przedstawić proponowany przez siebie do realizacji Plan realizacji usługi zgodnie z załączonym wzorem.
Plan w szczególności odnosi się do:
- Zakresu merytorycznego realizowanej usługi,
- Metodologii realizacji usługi,
- Harmonogramu realizowanej usług,
- Przypisania eksperta do zadań.
Metodologia realizacji usługi winna uwzględniać wszystkie wyszczególnione informacje w niniejszym zapytaniu, w tym
m.in.:
- specyfikę realizacji usługi,
- specyfikę branży,
- specyfikę nowego rynku (Austria, Belgia, Francja, Holandia).
Metodologia winna zostać szczegółowo opisana w dokumencie Plan realizacji usługi. Do zadań Oferentów należy odpowiednie przedstawienie metodologii realizacji usługi i uzasadnienie, iż jest ona adekwatna do przedmiotu niniejszego
zapytania ofertowego, rynków objętych internacjonalizacją oraz do branży, w której działa Zamawiający. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert, w przypadku, gdy uzna, iż zaproponowana metodologia jest nieadekwatna
do zakresu realizacji usługi lub do branży Zamawiającego. Oferenci winni zastosować się do minimalnych limitów znaków
w zakresie opisania metodologii realizacji usługi oraz uzasadnienia metodologii.
Plan ten winien określać:
- jakie akty prawne (ustawy, normy, rozporządzenia) będą analizowane w ramach usługi Doradztwo zmierzające do
przygotowania produktów do potrzeb rynków docelowych (Austria, Belgia, Francja, Holandia) – (odrębnie dla każdego
kraju)

- z jakich baz danych Wykonawca zamierza korzystać w ramach usługi Doradztwo zmierzające do wyłonienia potencjalnych dystrybutorów/partnerów handlowych rozwiązań firmy Okna Debow na rynkach docelowych.
W ramach doradztwa firma Okna Debow powinna uzyskać bazę firm – potencjalnych dystrybutorów produktów Okna
Debow w Austrii, Belgii, Francji I Holandii, która zostanie poddana szczegółowej analizie i stanowić będzie grupę docelową dla kampanii marketingowej (odrębnie dla każdego kraju).
Zamawiający zastrzega, iż złożenie ofert/y niespełniającej/ych ww. parametrów oznacza odrzucenie ofert/y na etapie
oceny formalnej.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
85312320-8 Usługi doradztwa
72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI





Okres realizacji zamówienia: do 31.10.2022
Miejsce realizacji zamówienia: OKNA DEBOW RAFAŁ PRUCNAL, Dębów 233, 37 – 200 Przeworsk
Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy – listopad 2021

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Do udziału w postępowaniu dopuszcza się oferentów, którzy spełniają oraz zaakceptują następujące warunki:
1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
2. Przedstawią metodykę realizacji usługi, która jest adekwatna do przedmiotu zamówienia, rynków objętych internacjonalizacją oraz do branży, w której działa Zamawiający – Plan realizacji usługi.
3. Skład zespołu odpowiedzialnego za realizację usługi powinien liczyć co najmniej 1 osoba – ekspert odpowiedzialny
za świadczenie usług doradczych. Ekspert winien spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:
a) wyższe wykształcenie
b) co najmniej 5 lat doświadczenia w świadczeniu usług doradczych
c) udokumentowane wykonanie min. 5 usług obejmujących swoim zakresem eksport produktów na rynki
zagraniczne
d) co najmniej 3 lata doświadczenia w świadczeniu usług doradczych dla branży budowlanej
e) co najmniej 5 lat doświadczenia w prowadzeniu analiz związanych z eksportem i internacjonalizacją przynajmniej
dla dwóch z czterech wskazanych rynków docelowych: Austria, Belgia, Francja, Holandia.
4. Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie planowania i realizacji kampanii marketingowej
dla branży przemysłowej, dla których Oferent realizował zlecenia o podobnym zakresie merytorycznym w ostatnim
roku o wartościach min. 20 tys. zł. Wymagane jest przedłożenie referencji.
5. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego, czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% 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.
6. Płatności za zrealizowaną usługę będą dokonywane po zakończeniu danego etapu, przedłożeniu raportu z danego
etapu oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającym prawidłowe wykonanie usługi z danego
zakresu. Wykonawca wystawi fakturę VAT za realizację usługi po realizacji etapu. 100% płatność kwoty brutto za

realizację usługi nastąpi do 14 dni po wystawieniu faktury. Zamawiający wyklucza możliwość realizowania płatności
zaliczkowych.
WARUNKI DODATKOWE
Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany także do realizacji usługi w oparciu o dodatkowe warunki wymagane
przez Zamawiającego, m.in. do:
a) Prowadzenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla Programu Operacyjnego POLSKA WSCHODNIA
2014-2020;
b) Poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez PARP bądź inne instytucje zaangażowane w proces zarzadzania
funduszami UE;
c) Zmiana członków zespołu realizującego usługę będącą przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego może być dokonana wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Niedopuszczalne jest zmiana kadry na osoby o mniejszym doświadczeniu czy niższych kompetencjach. W sytuacjach losowych związanych ze zmianą kadry Wykonawca winien do
pisma z prośbą o zmianę dostarczyć komplet obiektywnych dokumentów potwierdzających okoliczności losowe
(np. zaświadczenie z pobytu w szpitalu);
d) Wykonawca po zrealizowaniu usługi przeniesie na Zamawiającego całość praw autorskich, majątkowych, twórczych i
praw zależnych w zakresie wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji usługi;
e) Do opracowanych dokumentów uwagi wnosić może Zamawiający - Wykonawca winien uwzględnić wskazane uwagi i
zastrzeżenia i uzupełnić o nie w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia;
f) W ramach wynagrodzenia za świadczone usługi doradcze Wykonawca winien skalkulować wszelkie koszty ponoszone
w związku z realizacją usługi. Zamawiający nie przewiduje finansowania żadnych kosztów dodatkowych;
g) Oznaczenie opracowanych materiałów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy czym stosowne oznaczenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego;
h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru na każdym etapie realizacji zamówienia;
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego oraz do zakończenia
postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy, bez podania przyczyn.
VI. KRYTERIUM WYBORU OFERT
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
A) Cena netto w PLN lub EUR* – 55%
B) Ilość deklarowanych spotkań konsultacyjnych – 15%
C) Doświadczenie ekspertów – 30%
*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z
dnia otwarcia ofert.
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: Ocena = A + B + C gdzie:
Ad. A. Kryterium Cena zostanie ocenione wg następującego wzoru:
(najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za wykonanie
przedmiotu zamówienia) x 55 punktów
Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej
ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki
wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych
przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 55 punktów.
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie formularza ofertowego danego Oferenta
Ad. B. Kryterium Ilość deklarowanych spotkań konsultacyjnych zostanie ocenione wg następującego wzoru:
- 7 spotkań i więcej co najmniej dwugodzinnych z przedstawicielami Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego – 15 punktów,
- 6 spotkania co najmniej dwugodzinne z przedstawicielami Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego – 10 punktów,
- 5 spotkania co najmniej dwugodzinne z przedstawicielami Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego – 5 punktów,
- 4 spotkania co najmniej dwugodzinne z przedstawicielami Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego – 0 punktów,
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 15 punktów.
Ad. C. Eksperci dedykowani do realizacji usług doradczych:
Wykonawca dedykuje do realizacji usług ekspertów spełniających wymagania wskazane w zapytaniu ofertowym i posiadających doświadczenie w świadczeniu usług proeksportowych dla firm z branży budowlanej.
- 1 ekspert – 0 punktów
- 2 ekspertów - 10 punktów
- 3 ekspertów - 20 punktów
- 4 ekspertów - 30 punktów
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 30 punktów.
Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A, Kryterium B oraz Kryterium C zostaną dodane do siebie i
na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100
punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert
(łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku).W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą
liczbę punktów.
VII. WYMAGANE DOKUMENTY
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższego zlecenia musi dołączyć do formularza oferty następujące
załączniki:
1. Aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o
prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące;
2. CV ekspertów dedykowanych do realizacji usług doradczych;
3. Deklaracje uczestnictwa w projekcie osób dedykowanych do realizacji usługi spełniających wymogi wskazane w
niniejszym zapytaniu ofertowym;
4. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia;
5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym;
6. Plan realizacji usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu;
Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową,
pieczęcią imienną wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności
dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba
do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.
W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Oferent będzie zobowiązany
przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów. W sytuacji gdy Oferent przedłoży
dokumenty, z których nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia wymogi określone w niniejszym zapytaniu Oferta
taka zostanie ODRZUCONA.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania treści oferty czy załączników – kryteria oceny będą dokonywane
wyłącznie na podstawie dokumentów, które wpłynęły.
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu.
b) Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w niniejszym zapytaniu ofertowym.
c) Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego
dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny.
d) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
e) Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim oraz angielskim.
f) Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie
z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym.
g) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem www.oknadebow.pl oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego oraz do zakończenia
postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.
IX. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
Ofertę należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 za pośrednictwem bazy konkurencyjności znajdującej się pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
 osobiście w siedzibie firmy OKNA DEBOW RAFAŁ PRUCNAL Dębów 233, 37 – 200 Przeworsk.



pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy OKNA DEBOW RAFAŁ PRUCNAL, Dębów 233, 37 – 200
Przeworsk.
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Zamawiającego

OFERTA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR POPW/1.2/2
Nie otwierać przed 10.11.2021 r. godz. 0900
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2021 r. do godz. 9 00.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.



Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2021 r. o godz. 1500 w siedzibie Zamawiającego tj. OKNA DEBOW RAFAŁ
PRUCNAL Dębów 233, 37 – 200 Przeworsk.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Danielem Winiarz, e-mail: dwiniarz@oknadebow.pl.
Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
WYKLUCZENIE
1. Wykluczone zostaną oferty niespełniające wymogów, w tym oferty złożone po terminie składania ofert.
2. Zamówienie może być udzielone wyłącznie podmiotom, które nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:






Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku
występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on
wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
X. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
• Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego tylko w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej.
• Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert.
• Wszelkich informacji dotyczących procedury przeprowadzenia zamówienia udziela Pan Daniel Winiarz, e-mail: dwiniarz@oknadebow.pl.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Daniel Winiarz, e-mail: dwiniarz@oknadebow.pl.
XI. INFORMACJE DODATKOWE
Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do oferty jest OKNA
DEBOW RAFAŁ PRUCNAL Dębów 233, 37 – 200 Przeworsk (dalej OKNA DEBOW Rafał Prucnal). OKNA DEBOW Rafał
Prucnal będzie przetwarzał dane osobowe w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji
umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować,
sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. Jeśli Oferent ma wątpliwości czy dane są prawidłowo przetwarzane przez OKNA DEBOW Rafał Prucnal, to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
XII. ZAŁĄCZNIKI
a) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
b) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym –
Załącznik nr 2
c) Plan realizacji usługi – Załącznik nr 3
d) Wzór zestawienia potwierdzającego doświadczenie – Załącznik nr 4
e) Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie – Załącznik nr 5

