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Gdynia, dnia 27.07.2018 r. 

 

 
ZAPYTANIE  OFERTOWE 

w ramach porównania cen na: 
opracowanie standardów usługi i narzędzi niezbędnych do realizacji Usługi Social Media 
Planner wraz ze wstępnym przygotowaniem kadry Fundacji Gospodarczej do świadczenia 
Usługi w projekcie: „Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów 
w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub 
ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem 
kompleksowej platformy współpracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
 
Nr postępowania: ZO-9/TP/2018  

1. Zamawiający 

 
Fundacja Gospodarcza,  
ul. Olimpijska 2  
81-538 Gdynia 
tel. 58 622 60 17, 58 622 20 52 
NIP: 583-000-90-04 
REGON:002831082 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie standardów usługi i narzędzi niezbędnych do 
realizacji Usługi Social Media Planner wraz ze wstępnym przygotowaniem kadry Fundacji 
Gospodarczej do świadczenia Usługi w projekcie: „Budowa gotowości parków naukowo-
technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do 
świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze 
stworzeniem kompleksowej platformy współpracy”. 
 
Miejsce wykonania usługi: w siedzibie Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 – 16.00 lub w siedzibie Wykonawcy. 
 
Informacje ogólne: 
 

1. Fundacja Gospodarcza z siedzibą w Gdyni uczestniczy w realizacji projektu 
partnerskiego pn.: „Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych  
i inkubatorów w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia 
nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze 
stworzeniem kompleksowej platformy współpracy”. Liderem Projektu jest Gmina 
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Miasta Gdyni – Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia, a Partnerami 
Fundacja Gospodarcza i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. 

 
2. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, 
Działania 2.4  Otoczenie Biznesu, Poddziałanie 2.4.2 Wsparcie Instytucji Otoczenia 
Biznesu na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego.   
 

4. Czas trwania projektu: 01.04.2017 r. - 31.05.2020 r. 
 

5. Realizacja projektu uzależniona jest od wypłaty transz dofinansowania przez 
Instytucję Zarządzającą oraz przekazania środków przez Beneficjenta, na konto 
Partnera Projektu.   

 
6. Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami.  

 
7. Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków rozwoju, zwiększenie 

konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz ich potencjału do 
poszerzania rynków zbytu na swoje produkty i usługi poprzez zapewnienie lepszego 
dostępu do wysokiej jakości zintegrowanej i kompleksowej oferty usług 
specjalistycznych oferowanych przez trzy instytucje otoczenia biznesu działające  
w OMG-G-S. 
 

W wyniku przeprowadzonej analizy Wnioskodawca widzi następujące potrzeby realizacji 

przedmiotowego projektu: 

• prowadzenie działań na rzecz profesjonalizacji i przygotowania kadr parków 

technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości do świadczenia nowych lub ulepszonych 

specjalistycznych usług doradczych w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców; 

• intensyfikacja działalności w zakresie specjalizacji IOB, a jednocześnie dążenie do 

połączenia potencjałów oraz ustawicznego wzbogacania oferty specjalistycznych usług; 

• wprowadzenie monitoringu rynku specjalistycznych usług doradczych w celu jak 

najskuteczniejszego wspierania potrzeb przedsiębiorców; 

• realizacja działań na rzecz współpracy między instytucjami otoczenia biznesu poprzez 

budowę wspólnej platformy informatycznej w celu m.in. koordynacji oferty dla pomorskich 

MŚP. 
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Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że kadra parków naukowo-technologicznych  

i inkubatorów posiada wysoki poziom kompetencji. Jednak mimo tego możliwości 

świadczenia wyższej liczby usług lub zmiany ich zakresu są ograniczone. Brakuje 

odpowiedniego przygotowania kadr oraz doposażenia sprzętowego. Ponadto szybko 

zmieniające się potrzeby przedsiębiorców powodują konieczność stałego podnoszenia 

kompetencji pracowników IOB, aby nadążać za potrzebami rynku. 

Doświadczenia partnerów oraz przeprowadzone analizy wskazują, że przedsiębiorcy są 

zainteresowani głównie specjalistycznymi usługami doradczymi wspierającymi ich w rozwoju 

nowych produktów oraz w celu tworzenia nowych rozwiązań. Widoczne jest także duże 

zapotrzebowanie na usługi kreatywne. 

Ważnym elementem wspierania przedsiębiorców jest opracowanie takiej oferty, która 

zwiększy dostępność specjalistycznych usług dla sektora MŚP. 

Projekt będzie mieć także wpływ na zwiększenie świadomości w gronie pomorskich firm na 

temat możliwości uzyskania specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez IOB. 

Fundacja Gospodarcza zaplanowała w projekcie wprowadzenie na rynek trzech usług: 

A. Multimedialne Centrum Human Resources; 

B. Centrum Innowacyjnych Rozwiązań; 

C. Social Media Planner. 

 

Niniejsze zamówienie dotyczy realizacji podpunktu C z wyżej wymienionej listy usług. 

Usługa Social Media Planner polegać będzie na wspólnym ze zleceniodawcą 

przeanalizowaniu potrzeb firmy i dobraniu takich mediów społecznościowych i takich 

aktywności, żeby wspierać strategiczne cele i rozwój firmy. Efektem realizacji usługi ma być 

przygotowanie strategii korzystania firmy z mediów społecznościowych, z dokładnym 

planem wdrożenia (mapą drogową). W ramach „wsparcia serwisowego” przewiduje się 

świadczenie konsultacji oraz przeszkolenie personelu zleceniodawcy. 

Informuje się dodatkowo o planowanych zadaniach w projekcie: 

1) szczegółowa analiza popytu na usługę, 

2) opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania usługi, 

3) doradztwo prawne (przygotowanie standardowych umów, przygotowanie opinii 

prawnych, itp.), 

4) nawiązanie relacji z potencjalnymi Zleceniodawcami/ Uczestnikami sesji/ Ekspertami, 

5) przygotowanie zawartości merytorycznej narzędzi informatycznych wspierających 

realizację usługi (bazy danych kojarzące zainteresowane podmioty Zleceniodawcy – 

Uczestnicy sesji), 
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6) techniczne stworzenie bazy (opracowanie wymagań technicznych, przygotowanie 

specyfikacji, nadzór informatyczny nad realizacją narzędzia, budowa), 

7) szkolenie pracowników z zakresu realizacji usługi oraz szkolenia biznesowe, 

8) testowanie usługi (w tym superwizje osób realizujących usługę), 

9) opracowanie strategii promocyjnej i materiałów promocyjnych. 

Wynagrodzenie eksperta realizującego usługi będzie współfinansowane przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie standardów usługi i narzędzi niezbędnych do 

realizacji Usługi Social Media Planner wraz ze wstępnym przygotowaniem kadry Fundacji 

Gospodarczej do świadczenia Usługi, w szczególności: 

Opracowanie standardów realizacji usługi: 

 opracowanie podłoża teoretycznego usługi, 

 przegląd dotychczas dostępnych narzędzi, 

 opracowanie wstępnych założeń usługi  (m.in. wskazanie grup odbiorców, 
zaangażowanego personelu, potencjalnie wykorzystywanych narzędzi, relacji  
w ramach planowanej usługi), 

 opracowanie rekomendacji w zakresie przygotowania narzędzi do realizacji 
planowanej usługi. 

 

Opracowanie narzędzi niezbędnych do realizacji usługi: 

 opracowanie poszczególnych elementów metodologii, 

 opracowanie „podręcznika” opisującego metodologie, 

 opracowanie zasad etycznych realizowanej usługi, 

 określenie wymagań dotyczących personelu realizującego usługę oraz warsztaty dla 
personelu w obszarze opracowanych metodologii (przygotowanie wstępne 2 
pracowników Fundacji Gospodarczej do świadczenia usługi), 

 opracowanie rekomendacji dotyczących realizacji usługi. 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 
 
 

85312320-8 Usługi doradztwa 

72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej 

79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, 
drukowania i zabezpieczenia 
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Podstawy prawne i tryb udzielania zamówienia 
 

Dokumenty zawarte w zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystywane przez Oferentów 

wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem tj. w celu udziału w niniejszym postępowaniu oraz 

przygotowania i złożenia oferty, i nie mogą być wykorzystywane do innych celów. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w sposób zapewniający 

przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 

zgodnie z zasadą rozeznania rynku opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020. 

Do postępowania stosuje się aktualne przepisy: 

1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, Wytyczne dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, 

2) Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020, a w szczególności Wytyczne dotyczące udzielania zamówień w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

stanowiące załącznik nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020,  

3) inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 

Prawo Zamówień Publicznych (pzp). 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferty oraz wszelkie dokumenty składane 

przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język 

polski. 

 
Termin realizacji zamówienia:  
sierpień 2018 r. – październik 2018 r., z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 1 umowy  

o świadczenie usług, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podjęcia współpracy z Oferentem bez skutków 

prawnych – w przypadku nie uzyskania zgody, ze strony Instytucji Zarządzającej na 

finansowanie jakiegokolwiek etapu realizacji projektu.   

4. Warunki udziału 

 
Ofertę mogą złożyć następujące podmioty: osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą,  jednostki  organizacyjne  nie  posiadające  osobowości  prawnej  

3. Termin wykonania zamówienia 
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oraz  osoby  prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki 
określone w niniejszym zapytaniu.   
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, co oznacza, że: 

1.1. posiadają i legitymują się doświadczeniem w realizacji projektów w zakresie mediów 

społecznościowych min. 2 lata, w tym: analiza potrzeb, budowanie wizerunku firmy, 

pozyskiwanie zasobów za pośrednictwem mediów społecznościowych, 

opracowywanie strategii wykorzystania mediów społecznościowych w celu 

rozwoju/wzmacniania działalności firmy, 

1.2. posiadają i legitymują się doświadczeniem w prowadzeniu doradztwa w obszarze 

mediów społecznościowych dla biznesu ze szczególnym uwzględnieniem MMŚP – 

min. 2 lata, 

1.3. posiadają i legitymują się doświadczeniem w branży IT – min. 2 lata, 

1.4. posiadają i legitymują się wykształceniem kierunkowym w obszarze komunikacji 

społecznej oraz zarządzania, 

1.5. posiadają umiejętność współpracy, 

1.6. łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych 

źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 

276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, dotyczy wszystkich form 

zaangażowania zawodowego, w szczególności: 

- w przypadku stosunku pracy - uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu 

wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika 

związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu 

nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym, 

- w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form 

zaangażowania - uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania  

w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy). 

 nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

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; 



 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 
 

PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia 
+48 58 698 22 42 
www.ppnt.pl 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa) w stosunku pokrewieństwa 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej (rodzeństwo, krewni 

małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawcy będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. 

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi 

kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji  

RPO WP (jako instytucję uczestniczącą w realizacji RPO WP rozumie się IZ, IP i IW) na 

podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów (Konflikt interesów jest 

rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności tj.; w szczególności: 

przyjmowanie jakichkolwiek form zapłaty za wykonywanie zadań mających związek lub 

kolidujących ze stanowiskiem służbowym, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub 

zajęcia zarobkowego mogącego mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach 

obowiązków służbowych, prowadzenie szkoleń, o ile mogłoby to mieć negatywny wpływ na 

bezstronność prowadzenia spraw służbowych) lub podwójne finansowanie. 

Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków będzie skutkować 

odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania. 

 

2. Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu 

1. Zamawiający oceni, czy Oferent spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na 

podstawie złożonego wraz z ofertą wykazu o potwierdzeniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów 

żądanych przez Zamawiającego, o których mowa w pkt. 5, potwierdzających 

spełnienie tych warunków.  

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający może 

zażądać od oferentów z najniższą ceną udokumentowania 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4. 

Udokumentowanie winno nastąpić pod rygorem odrzucenia oferty w terminie 4 dni od dnia 

poinformowania Oferenta przez Zamawiającego (telefon lub e-mail) o konieczności 

udokumentowania spełnienia warunków. Za spełnienie wymogu 2 dni uważa się datę  

i godzinę wpływu dokumentów do siedziby Fundacji Gospodarczej (do godz. 16.00). 
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2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 

„spełnia - nie spełnia”. Oferent, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie 

odrzucony w postępowaniu. 

3. Od Wykonawcy oczekuje się: 

a. sprawnej i terminowej realizacji powierzonych zadań; 

b. współpracy z Zamawiającym, a w szczególności z Zespołem Projektowym; 

c. informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych sytuacjach 

mających wpływ na realizację powierzonych zadań. 

 

5. Wymagane dokumenty 

 
1. Wypełniony formularz Oferty (załącznik nr 1); 

2. Prezentacja doświadczenia Oferenta (załącznik nr 2) 

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 3); 

4. CV Oferenta (w przypadku podmiotu gospodarczego ubiegającego się o realizację 

usługi CV eksperta lub wszystkich ekspertów, którzy w imieniu podmiotu będą 

realizować działania objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym). 

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji. 

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty 

 
6.1. Wymagania podstawowe 

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania 

ofertowego (jako załącznik nr 1) w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferta 

powinna: 

 zawierać imię i nazwisko oferenta,  

 zawierać adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, 

 być sporządzona w języku polskim,  

 treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, 

 zawierać wynagrodzenie – ujednoliconą stawkę przedstawioną jako wynagrodzenie 

brutto za opracowanie standardów usługi oraz narzędzi niezbędnych do realizacji 

Usługi Social Media Planner,  

 planowany okres realizacji zadań w projekcie: sierpień 2018 r. – niezwłocznie po 

podpisaniu umowy do 31.10.2018 r. Wynagrodzenie uwzględnia wykonanie 

wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadań 

świadczonych przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie, w tym 

także koszty z tytułu przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego jeżeli zajdzie 

taka potrzeba. Wynagrodzenie jest wyrażone w PLN, tj. z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 
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2. Wynagrodzenie musi uwzględniać wszelkie koszty i nie może rodzić jakichkolwiek 

dodatkowych zobowiązań majątkowych po stronie Zamawiającego. 

3. Termin związania z ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

4. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. 

5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać 

wypełnione przez Oferenta i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez 

Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem. 

7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

6.2. Forma składania oferty 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej zamkniętej,  

2. Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez Oferenta, a w przypadku ofert składanych w formie 

elektronicznej wszelkie dokumenty muszą zostać złożone w formie zamkniętej (np. w 

formacie pdf), a ich wersje oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem 

zostaną wydane na żądanie Zamawiającego. 

3. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 

lub poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopii lub dokumentów 

w formacie pdf. 

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii  dokumentu. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza (w przypadku 

składania oferty drogą elektroniczną) obligatoryjnie dostarczy wszystkie dokumenty 

w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przed datą 

zawarcia umowy. 

 

7. Miejsce i termin składania ofert 

 
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 14 sierpnia 2018 r., do godz. 15.00 jednym z 

poniższych sposobów: 

 osobiście w siedzibie Fundacji Gospodarczej w Gdyni, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, 

sekretariat - pokój 106, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w zaklejonej 

kopercie, z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe na opracowanie standardów usługi i 



 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 
 

PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia 
+48 58 698 22 42 
www.ppnt.pl 

narzędzi niezbędnych do realizacji Usługi Social Media Planner wraz ze wstępnym 

przygotowaniem kadry Fundacji Gospodarczej do świadczenia Usługi  

w projekcie: „Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów 

w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub 

ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem 

kompleksowej platformy współpracy””; 

 drogą pocztową Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, z dopiskiem: 

„Zapytanie ofertowe na opracowanie standardów usługi i narzędzi niezbędnych do 

realizacji Usługi Social Media Planner wraz ze wstępnym przygotowaniem kadry 

Fundacji Gospodarczej do świadczenia Usługi w projekcie: „Budowa gotowości 

parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitalnym 

Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych 

usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy 

współpracy””. Przy czym za datę i godzinę dostarczenia dokumentu uważa się datę i 

godzinę wpływu dokumentu do siedziby Fundacji Gospodarczej; 

 drogą elektroniczną na adres: sekretariat@fungo.com.pl w tytule z dopiskiem: 

„Zapytanie ofertowe na opracowanie standardów usługi i narzędzi niezbędnych do 

realizacji Usługi Social Media Planner wraz ze wstępnym przygotowaniem kadry 

Fundacji Gospodarczej do świadczenia Usługi w projekcie: „Budowa gotowości 

parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitalnym 

Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych 

usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy 

współpracy””, przy czym dokumenty te muszą być właściwie podpisane przez 

Wykonawcę (przesłane w formie zamkniętej np. pdf).   

2. Otwarcie ofert nastąpi do 7 dni od upływu terminu do składania ofert w siedzibie 

Zamawiającego Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia. 

 

8. Ocena ofert 

 
8.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 
 

Lp. Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba 
punktów, jakie 
może otrzymać 
oferent za dane 

kryterium 

1. 
Wynagrodzenie brutto za opracowanie 
standardów usługi i narzędzi 
niezbędnych do realizacji Usługi Social 

100 % 100 pkt 
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Media Planner wraz ze wstępnym 
przygotowaniem kadry Fundacji 
Gospodarczej do świadczenia Usługi  

 
 
Zasady oceny poszczególnych kryteriów  

Wynagrodzenie brutto za opracowanie standardów usługi i narzędzi niezbędnych do 
realizacji Usługi Social Media Planner wraz ze wstępnym przygotowaniem kadry Fundacji 
Gospodarczej do świadczenia Usługi: 
                                                                                  (Cmin/Cof)*100*100% 
Gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert 
Cof – cena Oferenta 

 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę  punktów.  
 
8.2 Maksymalna ocena punktowa oferty. 
 
Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma 
największą liczbę punktów.  
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi z wyłączeniem przepisów, zasad i trybów 
przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 
19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) ze względu na to, iż Zamawiający nie jest 
Zamawiającym w rozumieniu cytowanej wyżej ustawy i nie zachodzą okoliczności, o których 
mowa w art. 3  ust. 1 pkt 5 i 6 tejże ustawy.  
 

9. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników 

 
9.1 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli 

nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

9.2 Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

 

10. Odrzucenie wykonawcy 

  
Oferent zostanie odrzucony z niniejszego postępowania: 

1) w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
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2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem; 

3) w przypadku przedstawienia przez Oferenta informacji nieprawdziwych. 

 

11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Oferenci przekazują sobie pisemnie lub przez e-mail. 

 

12. Unieważnienie postępowania 

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, w szczególności, gdy 
wybrana oferta przekracza kwotę przeznaczoną na realizację w/w zadań w budżecie 
projektu: „Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów  
w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub 
ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem 
kompleksowej platformy współpracy”. 
 

13. Pozostałe informacje 

 
1. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie 

załączniki. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania 

Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Jeżeli wprowadzone zmiany 

lub uzupełnienie treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian 

w ofertach.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów Wykonawcy 

związanych z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych, na 

etapie realizacji zadania przez Wykonawcę oraz po jego zakończeniu, w zakresie 

jakim jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, rozliczania oraz kontroli 

Projektu.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą  

w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji projektu, w szczególności 

związanego z decyzją Instytucji Zarządzającej o wcześniejszym rozwiązaniu umowy  

o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W tym przypadku Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie za czas, w którym były realizowane zadania.   

5. Wynagrodzenie będzie wypłacane po zakończeniu realizacji usługi, pod warunkiem 

dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia, 

w szczególności  przedłożenia i zaakceptowania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru prac.   
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6. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę 

najkorzystniejszą oraz spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. 

7. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mail wraz 

z informacją o wynikach postępowania. 

8. Zapytanie ma charakter porównania ofert. 

9. Płatnikiem będzie: 

Fundacja Gospodarcza 

ul. Olimpijska 2 

81-538 Gdynia 

Tel. 58 622 60 17, 58 622 20 52 

NIP: 583-000-90-04 

REGON: 002831082 

 

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami są: 

1. Anna Różańska-Skrzypczak – tel. 58 662 42 52, a.rozanska@fungo.com.pl; 

2. Anna Pilachowska – tel. 58 662 42 47, a.pilachowska@fungo.com.pl – po 14.08.2018.  

 

15. Ogłoszenie wyników postępowania 

   
Oferenci zostaną zawiadomieni po zakończeniu postępowania o jego wynikach. 

Zawiadomienie nastąpi w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie 

później niż 15 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

16. Finansowanie 

 
Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

17. Wykaz załączników 

 
Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są: 
 

Lp. 
Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1) Załącznik nr 1 Formularz oferty 
2) Załącznik nr 2  Prezentacja doświadczenia Oferenta 
3) Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
4) Załącznik nr 4 Wzór umowy 

  
 


