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ZAPYTANIE OFERTOWE  
NR 1/2018 

Z DNIA 14-03-2018 
 

na 
wykonanie usługi związanej z obowiązkami merytorycznymi  

– wykonywanie obowiązków kierownika projektu – dokończenie usługi 
w ramach projektu pn.  

Dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć poprzez udzielanie bonów na innowacje przez 
Prometeia Capital sp. z o o. 

nr RPDS.01.02.02-02-0004/17 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 
Przedsiębiorstwa i innowacje, 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
 
 
 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 
Prometeia Capital sp. z o o. 
ul. Strzegomska 138 
54-429 Wrocław 
http://www.prometeia.pl/ 
NIP: 8951963989 
REGON:  021170310 
KRS: 0000346360 
Osoba upoważniona do kontaktu: Karolina Dajewska 
e-mail: biuro@prometeia.pl 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto zostanie udzielone zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Kod CPV:   
79000000-4  – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i 
zabezpieczania 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z zadaniami merytorycznymi w ramach 
projektu – wykonywanie obowiązków Kierownika Projektu – dokończenie usługi. 
 
Kierownik Projektu będzie odpowiedzialny za: 

• sprawne oraz zgodne z prawem oraz dokumentacją konkursową wdrożenie i realizację 
Projektu, 

• koordynację prac i zadań podejmowanych w związku z realizacją projektu, 

• prawidłową realizację projektu pod kątem finansowym oraz w kwestii sporządzenia 
dokumentacji projektowej, 

• koordynowanie pracy personelu, uczestniczącego w realizacji projektu oraz udzielanie im 
niezbędnej pomocy, 
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• monitorowanie przebiegu realizacji Projektu oraz poszczególnych projektów grantowych, 
prowadzenie kontroli postępu zadań zgodnie z założonym harmonogramem,  

• wykonywanie innych niezbędnych czynności zarządczych związanych z realizacją projektu, 
nakierowanych na  jego zrealizowanie w sposób odpowiadający warunkom ustanowionym w 
umowie o dofinansowanie. 

 
Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie usługi związanej z zarządzaniem projektem – 
wykonywanie obowiązków kierownika projektu – dokończenie usługi w okresie realizacji projektu  w 
wymiarze maksymalnie 20 godzin w tygodniu (liczonej jak dla 0,5 etatu). Wykonanie zadań przez 
oferenta będzie potwierdzane sporządzonym przez niego protokołem, wskazującym prawidłowe 
wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na 
wykonanie zadań w projekcie. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie zaakceptowanie ww. 
protokołu przez Zamawiającego. 
 
Kierownik projektu będzie wykonywał wskazane zadania, związane z kierowaniem projektem, 
samodzielnie. Nadzór nad sposobem wykonywania zadań przez Kierownika Projektu prowadzić będzie 
Zarząd Zamawiającego. Kryterium nadzoru będzie legalność (zgodność z przepisami prawa oraz 
warunkami umowy o dofinansowanie) oraz skuteczność realizacji celów projektu (mierzona 
osiąganiem założonych dla projektu wskaźników produktu i rezultatu). 
 
Miejsce realizacji zadań, powierzonych Kierownikowi Projektu: siedziba Zamawiającego, Wrocław ul. 
Strzegomska  138.  
 
OPIS PROJEKTU, W RAMACH KTÓREGO PROWADZONE JEST POSTĘPOWANIE. 
 
Przedmiotem Projektu jest pozyskanie przez Wnioskodawcę potrzebnych funduszy i ich odpowiednie 
rozdysponowanie pomiędzy przedsiębiorstwa z sektora MSP, z obszaru ZIT WrOF, w wyniku 
przeprowadzonych postępowań grantowych. Uzyskane w ten sposób środki finansowe będą stanowić 
dla Grantobiorców niezbędny kapitał przeznaczany na ich rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych 
technologii. Tym samym, podjęte działania przyczynią się do rozwoju konkurencyjności i gospodarki 
regionu WrOF, a także Dolnego Śląska. Wnioskodawca pragnie poszerzyć świadczone przez siebie 
usługi jako Instytucja Otoczenia Biznesu, oraz tworzyć dla MŚP nowe możliwości zaistnienia na rynku i 
rozwoju. 
 
Prometeia Capital w wyniku realizacji Projektu przeprowadzi postępowanie grantowe, którego  
efektem będzie udzielenie maksymalnie 51 bonów na innowacje.  
Procedura wyboru Grantobiorców zostanie przeprowadzona w sposób obiektywny, zgodnie z 
postanowieniami dokumentu stanowiącego zał. nr 9 do Wniosku. Otrzymany przez Grantobiorców bon 
na innowację będzie mógł zostać przeznaczony na usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia 
lub rozwoju produktu lub technologii w przedsiębiorstwach beneficjentów grantów (której wykonawcą 
może być wyłącznie jednostka naukowa) oraz na audyt technologiczny. 
 
Prometeia Capital chce wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw, które posiadają potencjał do 
wdrażania nowych, innowacyjnych produktów i usług. Poprzez realizację Projektu, Spółka chce dotrzeć 
do firm, którym brakuje finansowych możliwości ich realizacji. Udzielenie bonów na innowację oraz 
pomocy w zawarciu kontaktu z jednostkami naukowymi pozwoli na zwiększenie aktywności badawczo-
rozwojowej przedsiębiorstw, które do tej pory było niemożliwe ze względu na posiadanie 
niewystarczających zasobów finansowych, ludzkich i produkcyjnych. Wnioskodawca zauważa potrzeby 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wynikające z naturalnego (i niekorzystnego) położenia, w 
jakim znajdują się firmy we współczesnym modelu gospodarki. Utrudnione zdobycie potrzebnego 
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kapitału oraz słabsza pozycja w konkurowaniu z dużymi przedsiębiorstwami stawia przed nimi wiele 
przeszkód w celu efektywnego rozwoju działalności.  
 
Odbiorcami projektu będą więc przede wszystkim przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w 
obszarze ZIT WrOF, które posiadają pomysły na innowacyjne projekty, ale często brakuje im 
niezbędnego kapitału do ich realizacji. W wyniku postępowań grantowych zostanie wybranych 
maksymalnie 51 Grantobiorców stanowiących grupę docelową projektu. Każde wybrane do realizacji 
grantu przedsiębiorstwo, kreujące innowacyjne rozwiązania technologiczne lub posiadające 
innowacyjny pomysł biznesowy, otrzyma maksymalnie 1 bon na innowację.. 
 
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 01-04-2018 r. do 30-06-2019 r. 
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ZAPYTANIU) OFERTOWYM  
 
W postępowaniu mogą wziąć udział osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, jak 
również inne podmioty, prowadzące działalność gospodarczą. 
 
 
Wykonawca musi przydzielić do wykonania zamówienia osobę, która spełnia musi spełniać łącznie 
cztery niżej wskazane warunki: 
 

1) która dysponuje wykształceniem wyższym, magisterskim, z zakresu studiów ekonomicznych 
(zarządzanie, zarządzanie i marketing, ekonomia, rachunkowość uznawane będą za studia 
ekonomiczne) bądź prawno-administracyjnych (zarówno wykształcenie prawnicze, jak i 
administracyjne, będzie uznawane za spełnienie wymagań postępowania),  

2) która dysponuje doświadczeniem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz ich 
prawidłowego rozliczania, odpowiadające specjalistycznemu charakterowi stanowiska; 
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli dana osoba wykaże, minimum dwuletnie 
doświadczenie w rozliczaniu projektów, objętych dofinansowaniem zewnętrznym ze środków 
publicznych, np. unijnych lub minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie kontroli lub 
audytu projektów, realizowanych  z dofinansowaniem zewnętrznym ze środków publicznych, 
np. unijnych, 

3) która musi legitymować się minimum dwuletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania 
przedsięwzięciem inwestycyjnym. Przez doświadczenie w zakresie zarządzania należy rozumieć 
doświadczenie w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia kontroli działań lub 
koordynowaniu pracy osób, realizujących powierzone im zadania. Przez przedsięwzięcie 
inwestycyjne należy rozumieć projekt lub działanie, opisane wskaźnikami definiującymi cele, 
wymagające dla zrealizowania tych wskaźników poniesienia przez pewien podmiot nakładów 
finansowych lub rzeczowych.  

4) Która nie może być osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko 
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 

 
Dodatkowo, ze względu na to, że łączne zaangażowanie zawodowe osoby, która obejmie funkcję 
Kierownika Projektu, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych oferentów i 
innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. 
 
Wykonywanie zadań przez Kierownika Projektu będzie potwierdzone sporządzonym przez nią 
protokołem, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym 
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miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie. Protokół będzie podstawą 
dla wystawienia dokumentu finansowego (potwierdzającego poniesienie wydatku). 
 
KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

1. Kryterium nr 1 - Cena oferty C – waga 100%   
 

Cena oferty powinna zostać wyrażona w PLN za jedną roboczogodzinę brutto (1h).. Oferty, których 
kwota zostanie wyrażona w innej walucie zostaną przeliczone na PLN po kursie średnim NBP z 
ostatniego dnia terminu składania ofert.  

 

Sposób oceny ofert 

1.1.  Kryterium nr 1 - Cena – proporcjonalnie wg wzoru: 
najniższa cena brutto z badanych ofert 

C = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt 
cena brutto oferty badanej 

 
 
Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi 
zasadami udzielania zamówień, obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, 
min: 

 zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, 

 zasadą ochrony uczciwej konkurencji, 

 zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, 

 zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców, 

 zasadą zapobiegania konfliktom interesów, 
 
Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę na podstawie wyżej 
wymienionych kryteriów. 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferty należy składać do dnia 22-03-2018 R.  do godz. 9:15 na piśmie w siedzibie Zamawiającego. 
 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Przyjmowane i oceniane będą oferty złożone na piśmie. 
5. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną. 
6. Oferta musi zawierać:  

a) Formularz ofertowy, sporządzony na wzorze - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
wypełniony przez Wykonawcę, 

b) Oświadczenie o braku powiązań oferenta z Zamawiającym- załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę, 

c) Oświadczenie o tym, że oferent nie jest osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo 
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji 
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów 
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lub za przestępstwo skarbowe – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 
d) Oświadczenie o tym, że w czasie wykonywania powierzonych obowiązków, łączne 

zaangażowanie zawodowe osoby, która obejmie funkcję Kierownika Projektu, w 
realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 
oferentów i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie – załącznik nr 4 
do zapytania ofertowego. 

7. Oferta dla swojej ważności musi być podpisana przez oferenta. 
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania dokumentów w 

językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać 
podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania 
tłumaczeń przysięgłych. 

9. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów.  
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania 

ofert. 
 
INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego  
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 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 związanych 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) Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 
d) Pozostaniu 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 

 
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu  
z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z zał. nr 2 
        

 
ODRZUCENIE OFERTY 
Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia danej oferty jeśli: 

• uzna ją za niezgodną z treścią zapytania ofertowego, 

• ofertę złoży oferent, który nie potwierdzi w wymagany sposób, że spełnia postawione w 
postępowaniu warunki udziału, 

• w przypadku uznania, że cena zaoferowana w ofercie jest rażąco niska, tj. taka, która z dużym  
prawdopodobieństwem jest niższa niż koszt realizacji zamówienia. Za cenę rażąco niską może 
być w szczególności uznana cena odbiegająca o 30 % od średniej ceny wszystkich złożonych 
ofert lub szacunkowej ceny obliczonej przez Zamawiającego. 

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
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Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność rozwiązań 
przyjętych przez Wykonawcę,. 
Zamawiającym odrzuci ofertę: 
Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

   
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn,  
w szczególności jeśli wartość ofert przekraczać będzie założony budżet projektu.  
 
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 
NR 1 – formularz oferty 
NR 2 – oświadczenie o braku powiązań 
NR 3 – oświadczenie o tym, że oferent nie jest osobą prawomocnie skazaną 
NR 4 – oświadczenie o tym, że w czasie wykonywania powierzonych obowiązków, łączne 
zaangażowanie zawodowe osoby, która obejmie funkcję Kierownika Projektu, nie przekroczy 276 
godzin miesięcznie. 
 

 
 
 
 

 
 

 


