Załącznik nr 2
do wniosku o dofinansowanie

Zapytanie ofertowe – Wybór wykonawcy usługi doradczej w zakresie
prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie
kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa

1. Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego

AERO BW K. DOMAGAŁA SPÓŁKA JAWNA

Adres siedziby
NIP

Ul. Metalowców 1
32-500 Chrzanów
628-100-03-30

Osoba do kontaktu

Stanisław Wierzbik

Nr telefonu

668 152 500

Adres e-mail

wierzbik@aerosol.com.pl

2. Dane dotyczące zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prognozowanie trendów rynkowych,
mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju
przedsiębiorstwa. Szczegółowe oczekiwania od dostawcy usługi:

Opis przedmiotu
zamówienia

Analiza rynku
kosmetycznego, w tym:
1. Rynku kosmetycznego
całościowo
2. Rynku kosmetycznego w
kontekście konkretnych
produktów: cieni do
powiek, pomadek do ust,
pudrów, lakierów do
paznokci, tuszów do rzęs,
różów na policzki, ze
szczególnym
uwzględnieniem kwestii
rodzajów i kolorystyki
opakowań, strategii
wizerunkowej w
poszczególnych grupach
wyrobów i możliwych
trendów w zakresie ich
zmian, sposobów
ekspozycji wyrobów w
miejscach sprzedaży

forma pracy
doradczej

rezultat pracy
doradczej

desk research

szacunkowa
wielkość rynku
krajowego i
Małopolski, ogólne
trendy rynkowe,
zasadnicze tendencje
na rynku, prognozy
rynku na przyszłość,
wielkości
historyczne, ceny na
rynku, szacunkowe
marże itp.

Analiza potrzeb klientów w
zakresie poszczególnych
grup produktów
kosmetycznych (jak w pkt 2
analizy rynku) oraz
oczekiwań co do wizerunku
marki

Termin realizacji
zamówienia
Termin i sposób składania
ofert
Termin związania ofertą

ankiety,
wywiady, desk
research

Analiza konkurencji

wywiady,
ankiety,
"tajemniczy
klient", desk
research

Przygotowanie koncepcji
wizerunkowych dla grup
produktów: cienie do
powiek, pudry, lakiery do
paznokci, pomadki do ust

praca
koncepcyjna
doradców

matryca potrzeb
klientów, pokazująca
ich oczekiwania w
stosunku do
poszczególnych grup
produktów
kosmetycznych
Pozyskanie
informacje o
konkurencji w
zakresie branży
kosmetycznej, w
wymiarze krajowym
i zagranicznym oferta,
sposoby/modele
sprzedaży, cena,
sposób ustalania
ceny, zasadnicze
przewagi, dane
finansowe (również
o rentowności,
modelu biznesowym
–informacja o
najważniejszych
osobach i
najważniejszych
klientach
raport zawierający
koncepcję
wizerunkową marek
AERO BW, które
podlegają badaniu
pod kątem
dostosowania się do
trendów rynkowych
wraz z
przykładowymi
propozycjami
rozwiązań w tym
zakresie

od dnia 01.03.2017 do dnia 31.12.2017
od dnia 17.02.2017 do dnia 24.02.2017 2017. Oferty mogą być
składane pocztą lub drogą elektroniczną.
100 dni

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
Lp.

Warunek udziału w postępowaniu

1.

Podmiot posiada siedzibę na terenie
RP i akredytację Ministerstwa
Rozwoju - akredytacja ośrodka

Opis w jaki sposób Zamawiający będzie
dokonywał oceny spełnienia warunku
Dokument potwierdzający posiadanie akredytacji
ośrodka innowacji (akredytacja Ministerstwa
Rozwoju)

innowacji.

2.

Podmiot posiada siedzibę na terenie
RP i jest wpisany do Bazy Usług
Rozwojowych (BUR) prowadzonej
przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości
Podmiot dysponuje odpowiednim
potencjałem, w tym potencjałem
kadrowym
do
wykonania
przedmiotu zamówienia

Dokument potwierdzający wpis do Bazy Usług
Rozwojowych prowadzonej przez PARP.

Minimum 5 letnie doświadczenie doradcy w
zakresie doradztwa związanego z analizowaniem
rynku oraz trendów rynkowych. Co najmniej 5
zrealizowanych projektów doradczych w obszarze
analizy rynkowej.

4. Kryteria oceny ofert:
Kryterium obligatoryjne cena
Liczba punktów,
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena
którą można zdobyć
za kryterium cena
Pc=(Cmin/Cc) x pkt max
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
70
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc – cena brutto oferty badanej
pkt max – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium
cena (70)
Kryterium fakultatywne (czas realizacji) – kryterium nr 1
Liczba punktów,
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium czas
którą można zdobyć
realizacji
za kryterium czas
realizacji
Pr=(Rmin/Rr) x pkt max
gdzie:
Pr – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium czas realizacji
Rmin – najkrótszy czas realizacji (dni kalendarzowe) spośród wszystkich
30
badanych ofert
Rr – czas realizacji (dni kalendarzowe) oferty badanej
pkt max – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium
czas realizacji (30)

5. Informacje dodatkowe:

Wytyczne do
przygotowania
oferty

Informacja
dotycząca

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko
jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
3. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej
rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę.
5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o
dofinansowanie.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez
Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim

powiązań
kapitałowych
lub osobowych

Informacja
dotycząca zmiany
umowy
Informacja
dotycząca
finansowania
przedmiotu
zamówienia

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o
których mowa powyżej, rozumie się 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:
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 drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia
publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria
oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).
Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie
przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania
3.4.5 BONY NA DORADZTWO Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

17.02.2017……………………………………………….
(data i podpis Zamawiającego)

Załącznik nr 2
do wniosku o dofinansowanie

CZĘŚĆ B Wzór oferty
1. Dane oferenta:
Nazwa oferenta
Adres siedziby
NIP
Osoba do kontaktu
Nr telefonu
Adres e-mail
2. Dane dotyczące zamówienia:

Opis przedmiotu
zamówienia/zakres oferty

Cena netto zamówienia
Cena brutto zamówienia
(Cena zawiera wynagrodzenie za
przeniesienie, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych,
wszelkich autorskich praw
majątkowych do dzieł powstałych w
ramach projektu oraz za
przeniesienie wszelkich praw do
dóbr własności przemysłowej i
intelektualnej, które mogą powstać
w związku z realizacją usługi1).

Termin realizacji
zamówienia
Termin związania ofertą

od dnia … do dnia …
… dni

3. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot należy do kategorii i dołączam
dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
□ podmiot posiada siedzibę na terenie RP i akredytację Ministerstwa Rozwoju – akredytacja
ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne lub
□ podmiot posiada siedzibę na terenie RP i jest ujęty w prowadzonej przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
Oświadczam, że posiadam następujący potencjał kadrowy, który zostanie wykorzystany do
wykonania przedmiotu zamówienia:
Lp. Imię i
Tytuł
Posiadane
Zakres prac w ramach
Forma zatrudnienia
nazwisko naukowy
wykształcenie/ wykonywania
w ramach
(jeśli
doświadczenie przedmiotu zamówienia wykonywania
1

Szczegółowe uregulowania w zakresie przeniesienia ww. praw własności intelektualnej, w tym pola eksploatacji zostaną
uregulowane w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

dotyczy)

/ umiejętności

przedmiotu
zamówienia

4. Oświadczenia/zobowiązania Wykonawcy:
1.
Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się 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:
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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.

Zobowiązuję się do przygotowania pisemnego raportu z wykonanej usługi, zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie. Raport zostanie sporządzony przez
osoby wskazane jako potencjał kadrowy w niniejszej ofercie i będzie podstawą do wypłacenia
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Dodatkowe informacje/załączniki (jeśli dotyczy):
Dodatkowe informacje
Spis dołączonych
załączników (jeśli
dotyczy)

……………………………………………………………………………
data, pieczęć oraz czytelny podpis Wykonawcy

