Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Łódź dn. 14.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot: Przeprowadzenie badań ankietowych
Nr ref.: GH/1/2012

Zamawiający: Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych „An-Stat”, ul. Władysława Jagiełły
4, 93-427 Łódź NIP 729-163-92-06, REGON 100766006
Projekt: Lepsze jutro edukacyjne gastronomiczno-hotelarskiej aglomeracji łódzkiej
Okres realizacji projektu: 01.06.2012 r. do 30.04.2014 r.
Umowa nr : UDA-POKL.09.02.00-10-053/11-00

WPROWADZENIE:
1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.)
2. Postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w
„Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 22 grudnia 2011 r.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań ankietowych
wśród dyrektorów, nauczycieli i uczniów ze szkół zawodowych o profilu gastronomicznohotelarskim oraz wśród przedsiębiorców z sektora gastronomiczno-hotelarskiego.
Treść ankiet zostanie dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego.
Szczegółowa charakterystyka i wycena oferowanego przedmiotu zamówienia znajduje się w
Załączniku nr 1 Formularz Oferty.
Poniżej kod pozycji wg słownika CPV:
Usługi przeprowadzania badań
ankietowych

79311200-9

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy maksymalnie do 30.06.2013 r.
Szczegółowy harmonogram wykonania zamówienia zostanie ustalony z wybranym
wykonawcą po podpisaniu umowy.
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III. OPIS FORMALNYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące
warunki:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
d) Wykonawca potwierdza gotowość do realizacji zamówienia.
e) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi o najwyższej jakości i w razie
zastrzeżeń do usługi dostosuje się do wytycznych Zamawiającego.
f) Wykonawca podpisze z Zamawiającym umowę, a po wykonaniu przedmiotu
zamówienia wystawi FV lub rachunek.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są:
a) Osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL w sytuacji, gdy
występuje konflikt interesów, o którym mowa w Zasadach Finansowania Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Podrozdział 2.1.1.3) obowiązujących od dnia
01.01.2012 roku.
W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów, o którym mowa powyżej,
potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania
w/w powiązań (zał. nr 3).
b) Podmioty/osoby, które powiązane są z 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 osobowo lub kapitałowo, w
szczególności poprzez:
− uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
− pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
− pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których
mowa powyżej, potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku
występowania w/w powiązań (zał. nr 4).
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą:
spełnia/ nie spełnia na podstawie podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia.
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4. Kryterium wyboru Wykonawcy (max 100 punktów):
a) Oferowana cena brutto za całość zamówienia (waga - max. 100 punktów)
Szczegółowy opis sposobu oceny podanych kryteriów znajduje się w punkcie X.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największa liczbę punktów.

IV. DOPUSZCZALNOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĄSTKOWYCH: TAK/NIE

V. DOPUSZCZALNOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH: TAK/NIE

VI. INFORMACJE
WYKONAWCĄ.

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z

W postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony
postępowania zawiadomień oraz informacji:
- pisemnie lub osobiście na adres:
Biuro projektu „Lepsze jutro edukacyjne gastronomiczno-hotelarskiej aglomeracji łódzkiej”
(Sokra-Net)
ul. Przybyszewskiego 103, 93-126 Łódź
- drogą elektroniczną na adres: biuro@wniosek.net

VII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ.
Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem
upoważniona jest: Iwona Gruczyńska, tel. 723-290-653 (we wszystkich sprawach
związanych z przedmiotem zamówienia).

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
1.

Ofertę należy sporządzić pisemnie, w jednym egzemplarzu wraz ze wszystkimi
Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego. Wraz z ofertą Wykonawca przekaże
Zamawiającemu:
a) Formularz oferty (załącznik nr 1)
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg
wzoru stanowiącego (załącznik nr2);
c) Oświadczenie o braku występowania konfliktu interesów, zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszego zapytania.
d) Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania
2. Treść oferty powinna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające
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3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do weryfikacji i oceny.
Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających
spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą
uwzględniane.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez inną osobę umocowaną
przez Oferenta.
Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmowa i posiadać datę sporządzenia.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień i
uzupełnień treści złożonych ofert.
Termin składania ofert upływa w dniu 29.11.2012 r. o godzinie 1200.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową (bądź kurierem) na adres
Biura Projektu: ul. Przybyszewskiego 103, 93-126 Łódź. Nie dopuszcza się składania ofert
w formie elektronicznej.
W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty
do biura projektu na adres: Przybyszewskiego 103, 93-126 Łódź, a nie data jej nadania.
Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis:
„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr GH/1/2012” oraz pieczęć (lub imię,
nazwisko i adres ) Oferenta.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.
Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty
po upływie terminu składania ofert.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
Zamówienia.
2. Cenę oferty będzie stanowić: cena brutto zarówno w odniesieniu do każdego
składnika, jak i łącznie.
3. Wszelkie wyliczenia (cena netto, podatek VAT, wartość brutto) winny być wyrażone
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena oferty pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy.
5. Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy nastąpi w dniu 30.11.2012 r. o godzinie 1000 w
Biurze Projektu przy ul. Przybyszewskiego 103, 91-859 Łódź.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie będzie zgodna z treścią zapytania ofertowego,
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b) zostanie złożona po terminie składania ofert,
c) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów
7. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie jej na stronie
www Zamawiającego (www.an-stat.pl) i na stronie www projektu (www.wniosek.net).
8. Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta została wybrana o terminie
podpisania umowy. Ponadto Zamawiający poinformuje mailowo wszystkich Oferentów o
wynikach postępowania.
9. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
10. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej
(protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo
zamówień publicznych.
X. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKOWACY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.
1. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów określonych
w postaci liczby zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku. Oferty będą oceniane w
skali od 0 do 100 punktów.
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących następującego
kryterium:
Cena oferty brutto – waga: maksymalnie 100 pkt.
Ocena punktowa kryterium ceny będzie obliczana wg następującego wzoru:
Kc = Cmin/Cof x 100 % x 100
Kc – ocena punktowa za oceniane kryterium - cena
Cmin – najniższa spośród ocenianych, cena ofertowa brutto
Cof – cena ofertowa brutto oferty ocenianej
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku występowania konfliktu interesów
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy ………….......…………………………………………………………………………….....………….……….…….
…………………………………………......………………………………………….....................................................……….….
Adres siedziby ………………......…………………………………………......……….…….............................................….
………………………………………………......……………………………………….......………………………………………………………..
REGON: ……………………….………………….. NIP: …………………………………………….
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):
……..…………………………………….………………………………………………………………………………………..………..………….
Nr stacjonarny.: .............................................…….. Nr komórkowy: ……………………………………………….
E-mail: ...............................................................................

Dane Zamawiającego:

Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych „An-Stat”
ul. Władysława Jagiełły 4, 93-427 Łódź
Adres korespondencyjny (Biuro projektu):
ul. Przybyszewskiego 103, 93-126 Łódź
biuro@wniosek.net
Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na
przeprowadzenie badań ankietowych w ramach projektu „Nowoczesne kadry dla sektora rolnospożywczego i ogrodniczego z woj. łódzkiego” oferujemy realizację zamówienia w łącznej cenie:
Wartość netto: …….…………..…….…..
Wartość brutto: ………..…………..……
Słownie brutto: ……..…………………………………….……………………………………………………………….
……..…………………………………….………………………………………………………………………………………….
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W tym:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Liczba
sztuk

1

Realizacja badań ankietowych (badanie
osób odpowiedzialnych za program, w
tym dyrektorów ze szkół zawodowych o
profilu gastronomiczno-hotelarskim)

24

2

Realizacja badań ankietowych (badanie
uczniów ostatnich i przedostatnich klas
szkół zawodowych o profilu
gastronomiczno-hotelarskim)

240

3

Realizacja badań ankietowych (badanie
firm z sektora gastronomicznohotelarskiego)

500

Cena jedn.
brutto

Wartość
łączna
netto

VAT
w%

Wartość
łączna
brutto

Łączna wartość
zamówienia brutto

Ponadto, oświadczamy, iż:
− zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń
oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
− uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.
− w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi będącej
przedmiotem zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki
związane z realizacją zamówienia.
− w przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
− zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania
zamawiającego.
− oferujemy wykonanie zamówienia w terminach określonych w zapytaniu ofertowym.

…………………………..……………..
miejscowość, data

........................................................................
pieczęć i podpis upoważnionej osoby
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż firma, którą reprezentuje:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, będącej
przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji zadań w ramach projektów
współfinansowanych ze środków publicznych w ramach programów wspólnotowych lub
krajowych.
5. Spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego i składam
wszystkie wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania tych warunków.

…………………………..……………..
miejscowość, data

........................................................................
pieczęć i podpis upoważnionej osoby

Załącznik nr 3
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OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/na oświadczam iż pomiędzy …………………………………………………………………………..….…
a Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych „An-Stat” i osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu „An-Stat” i osobami wykonującymi w „An-Stat” czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru wykonawcy nie zachodzą
okoliczności dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych, w rozumieniu „Zasad finansowania
POKL” z dnia 22 grudnia 2011 r., w szczególności poprzez:


uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,



posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,



pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,



pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………..……………..
miejscowość, data

........................................................................
pieczęć i podpis upoważnionej osoby
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/-a, ……………………………………………………………………………….. oświadczam, że nie
jestem zatrudniony/-a w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, poprzez którą rozumie się
Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II
stopnia), Regionalny Ośrodek EFS, Krajowy Ośrodek EFS oraz Krajową Instytucję Wspomagającą.

…………………………..……………..
miejscowość, data

........................................................................
pieczęć i podpis upoważnionej osoby

