Zapytanie ofertowe nr 25/2018/OWES z dnia 19.09.2018 r.
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą
w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi
doradztwa w zakresie marketingowym w projekcie „OWES TŁOK” realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. św. Katarzyny 9 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl
2. Data ogłoszenia: 19.09.2018
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa marketingowego w ramach
projektu „OWES TŁOK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4.
Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy
nr UM_EF.433.1.034.2016.
Kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa
Szczegóły zamówienia: Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa marketingowego (kod CPV
79340000-9) na rzecz PS w powiatach: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście
Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii
społecznej. Przewiduje się max. 300 godzin. Jednakże ostateczna ilość będzie uzależniona od potrzeb
beneficjentów projektu.
Zakres doradztwa w zakresie marketingowym:
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planowanie marketingowe,
kształtowanie elastyczności ofertowej,
polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS,
badania rynku,
wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES,
nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.
zadaniem doradcy będzie przygotowanie z grupą planu marketingowego, dobranie narzędzi do
kampanii promocyjnej, oszacowanie kosztów kampanii, wskazanie nowych trendów na rynku,
 szczególny nacisk w procesie doradztwa będzie kładziony na narzędzia marketingu on-line:
zaprojektowanie kampanii internetowej, dobór płatnych i bezpłatnych narzędzi e-marketingu.

Zamawiający oczekuje, że wyżej wymieniony zakres indywidualnego doradztwa będzie zrealizowany
przez Wykonawcę w wymiarze max 300 godzin zegarowych ogółem. Jednakże ostateczna ilość
godzin będzie uzależniona od potrzeb beneficjentów projektu.

Zamawiający oczekuje, że w ramach świadczonego indywidualnego doradztwa Wykonawca udzieli
porad i konsultacji we wszelkich sprawach dotyczących zakresu marketingu.
Obowiązki i zadania doradcy:
 wspieranie pracowników, w tym w szczególności kadry zarządczej podmiotu w rozwoju,
 przeprowadzenie indywidualnych spotkań doradczych z pracownikami podmiotu,
 sporządzenie karty z doradztwa.
Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:
a) terminowa realizacja powierzonych zadań,
b) ochrona danych osobowych Uczestników wsparcia (obowiązek zawarcia umowy dot.
powierzenia przetwarzania danych osobowych),
c) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji
zadań (jeśli dotyczy),
d) dokumentowanie podjętych działań na wzorach otrzymanych od Zamawiającego.
4. Termin i miejsce wykonania usługi (realizacji umowy):
Zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 30 września 2019 r.
Usługi doradcze świadczone jest na terenie realizacji projektu tj. w powiatach: brodnickim, golubskodobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawskopomorskim, i/ lub w miejscu zamieszkania danej osoby/grupy lub w odległości do 30 km od miejsca
zamieszkania. Termin oraz miejsce świadczenia usług doradczych musi być dostosowane do możliwości
osób z nich korzystających.
Zamówienie wykonywane będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz w innych miejscach
uzgodnionych z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego wsparcia.
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1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a) Akceptują treść zapytania ofertowego bez zastrzeżeń oraz wypełnią i złożą w terminie
ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
b) Posiadają kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie wymagane do prawidłowego wykonania
zamówienia tj. posiadają minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji
usług eksperckich/doradczych z wymaganego w zapytaniu zakresu;
c) Spełniają warunek dotyczący posiadania kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 200 godzin
doradztwa w zakresie, na które składana jest oferta;
d) Posiadają wykształcenie wyższe-ukończyli studia zawodowe/magisterskie lub studia
podyplomowe kierunkowe np. zarządzanie i marketing;
e) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
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5. Warunki udziału w postępowaniu:

f) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
g) Gwarantują, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają
wszelkie wymagane kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
h) Zobowiążą się do podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
2. Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w
szczególności poprzez:
a) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy złożonych dokumentów.
6. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą przedłożyć Wykonawcy:
Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;
1. Załącznik nr 3 - CV
2. Załącznik nr 4- Wykaz zrealizowanych usług doradczych zgodnie z warunkiem udziału
w postępowaniu określonym w pkt. 5 zapytania ofertowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
Zapytania ofertowego.
7. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:
Oferty należy składać do 01.10.2018 roku do godz. 23:59:59 (liczy się data otrzymania). Oferty
otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane
jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres:
zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres:
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK,
Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 25/2018/OWES z dnia
19.09.2018 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).
8. Warunki składania ofert:
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Zamawiający przyjmuje oferty wyłącznie na załączonych wzorach dokumentów.
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym stawkę brutto usługi za
godzinę zegarową.
5. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, zawierały informacje stanowiące
tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien,
nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które
informacje stanowią tajemnicę. Nie mogą stanowić tajemnicy informacje zawarte w protokole
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wyboru, tj. informacje dotyczące nazwy Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia
oraz warunków płatności zawartych w ofercie.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. O wyniku wyboru oferty informuje elektronicznie
wszystkich, którzy złożyli ofertę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia najpóźniej na
dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji.
8. Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą dział. gospodarczej powinna uwzględnić w
cenie usługi koszty ZUS obciążające Zamawiającego. W przypadku objęcia pełnymi
ubezpieczeniami z tyt. umowy zawartej z Zamawiającym, cena podana w ofercie będzie kwotą
brutto wraz ze składkami obciążającymi Zamawiającego.

9. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:
Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):
a) Koszt realizacji usługi - Cena
WAGA KRYTERIUM 50 % = 50 pkt.

b) doświadczenie
WAGA KRYTERIUM 30% = 30 pkt.
c) status pes
WAGA KRYTERIUM 20% = 20 pkt.
10. Sposób obliczania
a) Metodologia liczenia punktów w kryterium „Cena”
P(CI)= CMIN/CI x 50%
P(CI) – liczba punktów za kryterium ceny
CMIN - cena brutto za wykonanie całości zamówienia oferty najtańszej ofert i nie odrzuconej
CI - cena brutto za wykonanie całości zamówienia oferty badanej
b) Metodologia liczenia punktów w kryterium „doświadczenia”:
Ocena oferty według tego kryterium:
10 pkt - w przypadku udokumentowania powyżej 5 letniego doświadczenia jako ekspert/doradca
z wymaganego zakresu,
20 pkt - doświadczenie zawodowe w postaci więcej niż 200 godzin usług eksperckich/doradczych
z wymaganego zakresu,

Strona

4

c) Metodologia za „status pes”:

20 pkt - status podmiotu ekonomii społecznej w przypadku złożenia oferty przez osobę prawną
(instytucję, organizację, firmę) jeśli posiada taki status.

11. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących sytuacjach:
a) zmiana terminu realizacji umowy – w sytuacji wszelkich przesłanek związanych z uczestnikami;
b) zmiana miejsca realizacji umowy – wskutek potrzeb zgłaszanych przez uczestników;
c) udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% zamówienia podstawowego;
d) udzielenie zamówienia dodatkowego w wysokości do 50% zamówienia podstawowego;
e) zmiana ilości uczestników – będąca skutkiem procesu rekrutacji i zmian w projekcie;

12. Informacja o składaniu ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
13. Informacja o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8 lit. H podrozdziału 6.5
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszy Spójności na
lata 2014-2020, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone o ile zamawiający
przewiduje udzielenie tego typu zamówień:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w drodze niniejszego
postępowania w okresie 1,5 roku od udzielenia zamówienia podstawowego przewidzianego
w zapytaniu ofertowym zamówienia na usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług.
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1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu
cywilnego.
2. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Zamawiający ustala ogólny wzór umowy wraz z załącznikami na realizację zamówienia
stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy, musi być tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
6. Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do
zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przesłania
umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
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14. Uwagi końcowe:

8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający
może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
9. Informacji odnośnie zapytania ofertowego udziela: Ewa Kwiesielewicz-Szyszka, e-mail:
zapytania.owes@tlok.pl.
15. Załączniki do zapytania:
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- Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego
- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór umowy
- Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - CV
- Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wykaz usług

