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ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. DANE MŚP – ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa MŚP zgodnie 

z dokumentem rejestrowym 

 

GRZEGORZ KWAPISIEWICZ "KATANGA” 

Imię i nazwisko osoby do 

kontaktu 

 

Jolanta Kozera 

Telefon kontaktowy 

 
603 541 007 

E-mail 

 
jolanta.kozera.katanga@gmail.com 

Adres siedziby MŚP zgodnie z dokumentem rejestrowym 

Województwo 
świętokrzyskie 

Gmina 
Suchedniów 

Kod pocztowy i miejscowość 
26-130 Suchedniów 

Ulica 
Ogrodowa 

Numer budynku/ numer lokalu 
7A 

NIP 
8110005296 

 

II. DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA – USŁUGI DORADCZEJ  

Opis Przedmiotu 

Zamówienia 

 

Zakres usługi doradczej: 

Przeprowadzenie analizy aktualnych procesów biznesowych oraz ich 

optymalizacja wraz ze wsparciem w opracowaniu informatycznego systemu 

zarządzania dostawami, magazynem, planowania produkcji,  sprzedażą  

i dystrybucją wraz z analizą finansową. 

 

Usługa polegać będzie na analizie przedsiębiorstwa GRZEGORZ 

KWAPISIEWICZ "KATANGA” zajmującym się kamieniarstwem  i renowacją, 

w celu zoptymalizowania jego funkcjonowania procesów biznesowych oraz 

zastosowanie specjalistycznego oprogramowania wspomagającego zarządzanie 

dostawami, magazynem, planowania produkcji,  sprzedażą  

i dystrybucją wraz z analizą finansową. 

 

Efektem końcowym zrealizowanej usługi powinno być usprawnienie procesów 

biznesowych prowadzące m.in. do lepszej organizacji pracy 

-Poprawa terminowości dostaw 

-Możliwość bieżącego monitorowanie podstawowych parametrów 

finansowych 
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-Efektywniejsze zarządzanie przepływami w łańcuchu dostaw 

- Lepsze planowanie produkcji 

- Poprawa relacji z klientami 

- Efektywniejsze zarządzanie ludźmi 

- Efektywniejsze zarządzanie maszynami oraz urządzeniami 

- Redukcja zapasów 

- Skrócenie czasu realizacji usług 

- Aktualny dostęp do informacji 

- Poprawa procesów produkcyjnych 

- Usprawnienie struktur przedsiębiorstwa 

- Zwiększenie bezpieczeństwa danych. 

Usługa doradcza musi być dostosowana do konkretnych potrzeb firmy. Powinna 

być przygotowana w oparciu o obserwację i analizę aktualnie obowiązujących w 

firmie procesów.  

Usługa musi się charakteryzować: 

- zidentyfikowaniem potrzeb po stronie przedsiębiorcy i zaproponowaniem 

sposobu ich zaspokojenia przez usługodawcę, 

- dostosowaniem sposobu świadczenia usługi do naszych indywidualnych potrzeb 

oraz wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do 

uzyskania efektu rozwojowego, 

- szczegółową analizą aktualnych procesów biznesowych przedsiębiorstwa 

- analizą przedwdrożeniową i oceną przydatności infrastruktury, systemów 

informatycznych i oprogramowania posiadanego przez firmę KATANGA, 

- zaproponowanie kompleksowych rozwiązań w celu optymalizacji wskazanych 

procesów biznesowych. 

 

Usługodawca powinien zbadać potrzebę zakupu wartości niematerialnych i 

prawnych w postaci oprogramowania, które wspomagałoby realizację 

zamierzonego celu przez usprawnienie poszczególnych procesów zarzadzania 

świadczeniem usług i produkcją. 

 

Efektem prac powinno być: 

- analiza aktualnych procesów biznesowych  

- wybranie odpowiedniego narzędzia informatycznego, tak aby wypracowane w 

ramach usługi doradczej rezultaty mogły być zaimplementowane do narzędzia 

informatycznego, celem minimalizacji kosztów, zwiększenia wydajności i 

rentowności firmy. 

 

 

Rodzaj zamówienia (typ 

usługi) 
□ usługa standardowa                 x usługa specjalistyczna 

Kod CPV wg Wspólnego 

Słownika Zamówień) 

 

72220000-3Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 

Termin realizacji 

zamówienia  

 

Do 31.12.2020 

Termin składania ofert  

 
09.01.2020 

Sposób składania ofert (np. 

email/wersja papierowa na 

wskazany adres) 

e-mail: jolanta.kozera.katanga@gmail.com 

lub na adres: 26-130 Suchedniów, Ogrodowa 7A (liczy się data wpływu) 
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III. KRYTERIA DOSTĘPU UMOŻLIWIAJĄCE USŁUGODAWCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 

I SPOSÓB OCENY 

(* Nie dotyczy: -  Instytucji Otoczenia Biznesu posiadających akredytację Ośrodka Innowacji wydaną 

przez właściwe Ministerstwo. IOB, które otrzymały akredytację Ośrodka Innowacji spełniają poniżej 

wymienione kryteria; 

- Instytucji Otoczenia Biznesu zapisanych w katalogu usługodawców na platformie internetowej) 

  

Kryterium dostępu  Sposób oceny 

*Podmiot spełnia definicję Usługodawcy określoną 

w Regulaminie udzielania voucherów dla 

przedsiębiorstw 

 

□ spełnia      □ nie spełnia     □ nie dotyczy 

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie 

oświadczenia złożonego przez Podmiot 

*Podmiot posiada strategię biznesową i/lub plan 

działań uwzględniający realizację usług 

doradczych dla MŚP 

□ spełnia      □ nie spełnia     □ nie dotyczy 

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji 

złożonych przez Podmiot 

*Podmiot prowadzi działalności i spełnia definicję 

Usługodawcy od co najmniej 12 miesięcy 

 

□ spełnia      □ nie spełnia     □ nie dotyczy 

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji 

złożonych przez Podmiot wraz z dokumentem 

rejestracyjnym 

*Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem 

technicznym i kadrowym niezbędnym do 

należytego wykonania przedmiotu Zamówienia 

 

□ spełnia      □ nie spełnia     □ nie dotyczy 

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji 

w formie oświadczenia złożonego przez Podmiot. 

Informacje mają potwierdzić  czy IOB posiada osoby 

zdolne do wykonania zamówienia oraz posiada 

wyposażenie biurowe zapewniające właściwe 

przechowywanie dokumentacji związanej ze 

świadczeniem usług oraz dysponowanie urządzeniami 

technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę 

podmiotów korzystających z usług, w szczególności 

sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem 

biurowym 

*Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem 

ekonomicznym  niezbędnym do należytego 

wykonania przedmiotu Zamówienia 

 

□ spełnia      □ nie spełnia     □ nie dotyczy 

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie 

oświadczenia złożonego przez Podmiot, iż nie posiada 

zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne oraz nie 

pozostaje pod zarządem komisarycznym, oraz nie został 

wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości oraz 

nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie 

likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne 

*Podmiot posiada doświadczenie w realizacji 

minimum 5 usług doradczych na rzecz MŚP 

w okresie ostatnich 3 lat lub jeżeli instytucja działa 

krócej niż 3 lata to w ostatnim okresie działalności 

□ spełnia      □ nie spełnia     □ nie dotyczy 

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji 

złożonych przez Podmiot, wraz z udokumentowaniem (np. 

referencje, protokoły odbioru usługi, itp.). 
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*Podmiot zatrudnia na umowę o pracę (min. 1 etat)

osobę/y, która/e posiada/ją doświadczenie w

realizacji min. 3 usług doradczych na rzecz MŚP

oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe

w realizacji inicjatyw skierowanych do

przedsiębiorców i/lub współpracuje z min. 2

osobami, które zrealizowały minimum 3 usługi

doradcze na rzecz MŚP, które posiadają

doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje

adekwatne do świadczonych usług.

□ spełnia □ nie spełnia     □ nie dotyczy

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji 

złożonych przez Podmiot: 

Na podstawie wykształcenia, doświadczenia zawodowego, 

w tym zwłaszcza w zakresie wykonywania min. 3 usług 

doradczych dla MŚP zbieżnych tematycznie z usługą na, 

którą zapotrzebowanie zgłasza przedsiębiorca, obszary 

specjalizacji, kategorie usług jakie będzie świadczyła dana 

osoba, podstawę dysponowania przez Usługodawcę daną 

osobą  

Dodatkowo MŚP może wymagać, np.: 

• stopnie naukowe,

• kursy/szkolenia,

• posiadane certyfikaty,

• publikacje,

• znajomość języków obcych, itp.

Oświadczamy, iż ewentualne podwykonawstwo na zrealizowanie zleconej przez MŚP 

usługi doradczej nie przekroczy 70% kosztów przedmiotu Zamówienia. 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium obligatoryjne - CENA 

Liczba przyznanych 

punktów 

Cena [PLN] (C) –  65% 

Cena (C) -  liczba punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg 

poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku ( 65 pkt): 

 𝐶 =   
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑏𝑎𝑑
 𝑥 65%  gdzie 1 pkt = 1% 

gdzie:  

C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena” ; 

Cmin – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 

ofert; 

Cbad − cena oferty (brutto) badanej spośród wszystkich ważnych 

i nieodrzuconych ofert. 

Kryterium fakultatywne  (decyduje Zamawiający-MŚP)  Sposób oceny (max 35%) 

1. Podmiot prowadzi działalności i spełnia definicję

Usługodawcy powyżej 12 miesięcy/ (podać liczbę)

0 pkt. 12-18 m-cy 

2 pkt. 18-24 m-cy  

5 pkt. powyżej 24 m-cy 
2. Podmiot posiada doświadczenie w realizacji więcej niż 5

usług doradczych na rzecz MŚP w okresie ostatnich 3 lat

lub jeżeli instytucja działa krócej niż 3 lata to w ostatnim

okresie działalności

0 pkt. 5 usług doradczych 

5 pkt. 5 – 9 usług doradczych 

10 pkt. 10 i powyżej - usług doradczych 

3. Podmiot posiada doświadczenie w realizacji więcej co

najmniej 1 usługę doradczą tematycznie związaną z

przedmiotem zamówienia

0 pkt. 0 usług doradczych tematycznie 

związanych z przedmiotem zamówienia 

5 pkt. min. 1 usługa doradcza tematycznie 
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