Gdańsk, dnia 12.03.2019r.

GrywIT Anna Jankowiak
ul. Sopocka 7
80-299 Gdańsk

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2019/03/01
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy
profesjonalnego procesu projektowego (diagnoza), mającego na celu zweryfikowanie potencjału
wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem
zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego (faza przeprowadzana przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie).
Zakup jest przewidziany w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych. Postępowanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
1) Informacja o Zamawiającym
GrywIT Anna Jankowiak
ul. Sopocka 7
80-299 Gdańsk
NIP: 5932269424

2) Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy
profesjonalnego procesu projektowego (diagnoza), mającego na celu zweryfikowanie potencjału
wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem
zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego.
Potencjał wnioskodawcy należy rozumieć jako posiadanie przez wnioskodawcę określonych zasobów
(ludzkich, technicznych, infrastrukturalnych, finansowych) do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie
Wnioskodawcy profesjonalnego procesu projektowego, o którym mowa w projekcie.

W skład audytu powinny wchodzić co najmniej takie pozycje jak:
a) Analiza potencjału dla projektowanego rozwiązania będącego przedmiotem działalności GrywIT
Anna Jankowiak w postaci analizy SWOT,
b) Opis proponowanego rozwiązania w relacji do rozwiązań konkurencji,
c) Analiza grup docelowych,
d) Analiza marketingowa: popyt, podaż, cena, przewagi konkurencyjne – strategia sprzedaży,
e) Analiza potencjału rynku wraz z prognozami ilościowymi wobec spodziewanych trendów na rynku
działalności projektowanego produktu,
f) Podsumowanie, wnioski końcowe.
Kody CPV
79212000-3 – Usługi audytu
Planowany termin realizacji zamówienia: do 31.03.2019 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

3) Warunki stawiane Wykonawcom
O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy posiadają niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego tj.:
• minimum jeden członek zespołu audytującego posiada jedno z następujących
uprawnień/certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing
Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self
Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial
Analyst (CFA), lub
• dysponują personelem, który w swoim dorobku (w ciągu ostatnich 5 lat licząc do dnia składania
ofert) posiadają doświadczenie w realizacji zamówień (usług) polegających na przygotowaniu
minimum 5 analiz rynkowych pod kątem potencjału firmy i otoczenia rynkowego.
Powyższe należy udokumentować załączając odpowiedni dokument potwierdzający fakt posiadania
uprawnień lub potwierdzający doświadczenie personelu.
W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie zawierała wymienionych w niniejszym punkcie
dokumentów potwierdzających, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu ofertowym,
oferta ta będzie podlegała odrzuceniu z przyczyn formalnych.

4) Przygotowanie oferty
Oferta powinna zawierać:
• Informację, iż została skierowana do GrywIT Anna Jankowiak
• Nazwę i numer postępowania ofertowego, którego dotyczy

•
•
•
•
•
•
•
•

Dane Oferenta: nazwę, adres, NIP, ew. KRS
Propozycję zadań do realizacji i ich cen
Cenę netto, brutto całości zamówienia wraz z jednoznacznym wskazaniem waluty
Termin realizacji
Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
Datę sporządzenia oferty
Datę ważności oferty – min. 30 dni
Podpis i pieczęć oferenta

Oferta powinna być sporządzona na Załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Do oferty należy dołączyć:
a) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi
b) Dokument potwierdzający posiadanie niezbędnych kwalifikacji (lub doświadczeń) do
przeprowadzenia audytu wewnętrznego, wskazanych w pkt 3.
5) Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:
• cen (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do wielkości oferowanej, gdzie
oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 100%
Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert.
Zamawiający opublikuje wyniki na bazie konkurencyjności.

6) Warunki
1.
2.
3.
4.
5.

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
Termin związania ofertą: minimum 30 dni.
Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/unieważnienia postępowania
ofertowego do końca terminu składania ofert.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu
realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest
niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności
niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, a także gdy niedotrzymanie
pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez
Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia)
przedmiotu umowy.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na
przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu

przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób
należyty.

7) Miejsce i termin składania ofert
1. Oferta może być dostarczona za pośrednictwem:
Poczty lub kurierem
- Adres siedziby:
GrywIT Anna Jankowiak
ul. Sopocka 7
80-299 Gdańsk
- Poczta elektroniczna: info@grywit.pl
2. Oferty należy składać do końca dnia: 19.03.2019r.
3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.
4. Wybór oferenta nastąpi w dniu: 20.03.2019r.
8) Zakres wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
• 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

9) Kontakt w sprawie postępowania ofertowego
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: Anna Jankowiak, telefon
+48 602 775 961, info@grywit.pl

