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KEDAR Radosław Podyma Kalina Mała, 13 lutego 2020 r. 
Kalina Mała 49, 32-200 Miechów 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2020 
 

na zakup usług doradczych z zakresu tzw. profesjonalnego procesu projektowego  
oraz wdrożenia nowych produktów w postaci opakowań SRP 

 
w związku z realizacją projektu pn. Wprowadzenie na rynek opakowań SRP wynikiem zakupu 
usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego 
realizowanego w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 
Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój. 
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasad wynikających z rozdziału 6.5 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, w tym w szczególności dotyczące rozeznania rynku i zasady 
konkurencyjności. 

I. Zamawiający 

 KEDAR Radosław Podyma 
 Kalina Mała 49, 32-200 Miechów 
 NIP: 6591414741, REGON : 356878333 

II. Informacje o projekcie 

Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 
Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój. 

III. Opis profilu działalności Wnioskodawcy oraz projektu 

Główną dziedziną działalności firmy KEDAR jest produkcja opakowań tekturowych klapowych 
oraz tekturowych zabezpieczeń. W ramach produkcji opakowań kartonowych wytwarzane są 
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głównie pudełka kartonowe klapowe oraz składane rożnych formatów, przeznaczone pod 
różne grupy produktów. Poza oferowanymi wyrobami z katalogu istnieje możliwość 
zaprojektowania i wykonania pod potrzeby indywidualne klienta produktu lub jego serii o 
niepowtarzalnej linii wzorniczej. Do drugiej grupy produktów należą kartonowe 
zabezpieczenia (narożniki), np. na antyramy. 
Więcej o firmie i jej ofercie na stronie: http://www.kedarpak.pl/ 
 
W wyniku realizacji projektu oferta Wnioskodawcy zostanie poszerzona o nową grupę 
wyrobów, tj. zaawansowane produkty kartonowe typu SRP (z ang. Shelf – Ready Packiging), 
zwane też opakowaniami gotowymi na półkę, skierowane na rynek FMCG. Jest to typ 
opakowania zbiorczego, zaprojektowany w sposób umożliwiający jednoczesne wystawienie 
większej ilości jednostek konsumenckich na półkę sklepową bez potrzeby ich wyjmowania, 
ułatwiające przemieszczanie, szybką identyfikację produktów w obrębie sklepu oraz 
zwiększające atrakcyjność zakupową. Umożliwiają dostawę produktu do sklepu (tj. pełnią 
funkcję transportową), gdzie niewielkim nakładem pracy personelu (kilka sekund) można 
przekształcić je w ekspozytor prezentujący produkty na półce. Kluczową cechą opakowania 
SRP jest skrócenie czasu jego otwarcia i wstawiania produktów na sklepowe regały, a tym 
samym zmniejszenie kosztu pracy personelu. Z perspektywy marketingu i sprzedaży takie 
opakowania podnoszą jakość ekspozycji produktów na półkach i oferują dodatkową 
powierzchnię do komunikacji marketingowej marek w miejscu sprzedaży. Opakowania SRP 
stosowane są przeważnie do opakowywania towarów szybko rotujących (FMCG). Do 
najczęściej występujących form tych opakowań zaliczają się tacki i pudełka tekturowe. 
W celu wejścia na rynek opakowań SRP Wnioskodawca zamierza stworzyć portfolio 
produktów, które będą wyróżniały rozwiązania w obszarze wzornictwa. W przypadku 
opakowań typu SRP ważne są zarówno cechy funkcjonalne, jak sposób otwierania czy 
utylizacji opakowania, jak również cechy stylistyczne, takie jak ciekawe kształty, sposoby 
ekspozycji produktu w opakowaniu, funkcje komunikacyjne opakowania. Firma chce w 
ramach programu Design dla Przedsiębiorców zrealizować kompleksowy proces projektowy, 
w ramach którego powstaną projekty, które stworzą portfolio opakowań SRP w firmie 
KEDAR. W ramach procesu projektowego opracowane zostaną opakowania typu SRP dla 
najlepiej rokujących branż. Planuje się, że portfolio zapoczątkuje stworzenie 13 wzorów 
opakowań SRP skierowanych do różnych typów produktów. W ramach procesu powstaną 
prototypy nowych rozwiązań w celu przeprowadzenia testów funkcjonalnych, 
ergonomicznych, wytrzymałościowych. 

IV. Kod CPV usługi 

Główny: 
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79415200-8 Usługi doradcze w zakresie projektowania 
Wspomagające: 
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 
79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne 
79930000-2 Specjalne usługi projektowe 

V. Przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usług doradczych związanych z 
przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego oraz wdrożeniem nowych 
produktów (opakowań SRP). W ramach projektu zaplanowano realizacje następujących 
usług: 

A. Analiza i strategia (II faza procesu projektowego) 
W ramach usługi doradczej wykonana zostanie: 
- analiza trendów wzorniczych w obszarze produktów na rynku opakowań typu SRP, 
- przeprowadzona zostanie analiza w celu wyłonienia najbardziej rozwojowych branż, 
do których będą skierowane produkty (opakowania SRP), 
- analiza rozwiązań produktowych obecnie funkcjonujących na rynku opakowań SRP, 
- badanie produktów konkurencji, 
- wyselekcjonowanie najbardziej popularnych oraz pożądanych wzorów na rynku, 
- zdefiniowanie nisz rynkowych, 
- analiza nowych technologii, które mogą być zastosowane do produkcji, 
- analiza stosowanych w branży surowców i materiałów i uwzględnienie trendów 
ekologicznych i związanych z gospodarką odpadami, 
- badania rynkowe weryfikujące potrzeby potencjalnych odbiorców. 
Analiza zostanie przeprowadzona wśród produktów należących do najważniejszych i 
najbardziej rozwojowych branż dla rynku opakowań SRP (głównie rynek produktów 
FMCG). 
Efektem usługi doradczej będzie raport, w którym precyzyjnie zostanie określona 
strategia działania w wybranym segmencie, w tym określone zostaną kierunki 
projektowe. Zdefiniowane zostaną poszczególne obszary projektowe. Określony 
zostanie szczegółowy zakres projektu. Zdefiniowane zostaną dokładnie pożądane 
cechy projektowanych produktów, w tym ich gabaryty, ograniczenia, wytrzymałość, 
koszt graniczny wyrobu, ogólna charakterystyka wyrobów w postaci referencji 
wizualnych możliwych kierunków stylistycznych i funkcjonalnych. Określone zostaną 
niezbędne wymogi produkcyjne. 
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B. Opracowanie projektów koncepcyjnych, wstępnych i docelowych wzorniczych (III faza 
procesu projektowego) 
W ramach usługi doradczej opracowane zostaną projekty koncepcyjne, wstępne i 
docelowe wzornicze dla całego portfolio produktów opakowań typu SRP. Założono, 
że powstanie co najmniej 13 wzorów produktów skierowanych do odbiorców 
różnego typu branż i rodzajów produktów wytypowanych na etapie Analizy i strategii. 
Kluczowe jest opracowanie wzorów w taki sposób, aby produkt finalny cechował się 
odpowiednimi parametrami (np. odpowiednia wytrzymałość stosowana do 
zawartości, łatwość otwierania – optymalne określenie perforacji, bigowania oraz 
metod otwierania itp.). 
Liczba projektów wzorniczych: 13 kompletów. 
Efektem zrealizowanej usługi będą projekty wzornicze (projekt koncepcyjny, projekt 
wstępny, docelowy projekt wzorniczy, wizualizacje produktów). 
W ramach usługi powstanie: 
- seria szkiców koncepcyjnych mających na celu poszukiwanie pożądanych kształtów, 
formy, detali uwzględniających: nowoczesne technologie i materiały, łatwość 
montażu, uniwersalizację cech użytkowych i funkcjonalnych, 
- prezentacja dla Zamawiającego, 
- prezentacja szkiców i przeprowadzenie warsztatów z Zamawiającym, mających na 
celu wyłonienie najlepszej drogi projektowej, 
- konsultacje ze specjalistami wybranych technologii typowanych do produkcji , 
- rozwinięcie wybranej koncepcji w formie uszczegółowionych szkiców, naniesienie 
detali i przygotowanie kolejnej prezentacji dla Zamawiającego, 
- przeprowadzanie burzy mózgów z Zamawiającym i potwierdzenie kierunku 
projektowego przeznaczonego do dalszego rozwoju w środowisku CAD, 
- wykonanie dokumentacji projektu koncepcyjnego zawierającej ustalone wymagania, 
właściwości, szkice oraz funkcjonalności poszczególnych elementów składowych 
nowych wzorów użytkowych. 
 

C. Opracowanie prototypów opakowań i przeprowadzenie ich testów (III faza procesu 
projektowego). 
W ramach usługi doradczej opracowane zostaną projekty konstrukcyjne produktów 
oraz wykonane zostaną prototypy opakowań i nastąpi przeprowadzenie ich testów, w 
szczególności pod kątem wytrzymałości, ergonomii, funkcjonalności, walorów i 
możliwości komunikacyjnych. Wnioski płynące z testów zostaną przeanalizowane 
przez zespół projektowy, a niezbędne z nich zaimplementowane do projektów 
wzorniczych. Zakłada się trzy cykle prototypowania. 
Zakładana ilość cykli prototypowania: 3. 
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Liczba wzorów: 13 kompletów. 
Łączna liczba prototypów: 39 szt. 
Efektem etapu będzie stworzenie docelowej, przetestowanej dokumentacji 
wzorniczej i wdrożeniowej produktów, a w szczególności: 
- wstępne projekty konstrukcyjne produktów obejmujące cechy estetyczne i 
konstrukcyjne, 
- konsultacje wybranych rozwiązań z wykonawcami poszczególnych elementów, 
- dobór materiałów, 
- przygotowanie plików i dokumentacji niezbędnych do przygotowania prototypów, 
- wykonanie pierwszych prototypów w celu wstępnej weryfikacji przyjętych 
rozwiązań estetycznych, konstrukcyjnych, funkcjonalnych i użytkowych, 
- przygotowanie dokumentacji po pierwszym cyklu prototypowania i dokumentacji 
niezbędnej do przygotowania kolejnych cykli, 
- weryfikacja przyjętych rozwiązań na podstawie testów (weryfikacja przyjętych 
założeń dotyczących osiągniętych właściwości funkcjonalnych, użytkowych i 
wytrzymałościowych) nowych produktów, 
- opracowanie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej nowych wzorów 
użytkowych. 
Opracowanie prototypów nowych produktów, a następnie ich przetestowanie 
stanowi trzecią fazę profesjonalnego procesu projektowego. Jest to kluczowy 
element projektu, dzięki któremu wyniki poprzednich etapów projektowych mogą 
zostać wdrożone w produkcji prototypowej (jako realny wyrób), dzięki czemu 
możliwe jest sprawdzenie ich funkcjonalności, wytrzymałości oraz innych pożądanych 
cech w rzeczywistości. Ten etap ma potwierdzić, że poprzednio obrane założenia były 
słuszne, a produkt finalny spełnia zakładane parametry. 
 

D. Projekt prezentacji produktów w postaci katalogu interaktywnego (usługa doradcza 
dot. wdrożenia nowych produktów). 
W ramach usługi doradczej opracowany zostanie projekt katalogu prezentującego 
główne cechy nowych wzorów projektowych oraz przykłady zastosowania nowych 
produktów w różnych typach branż. 
Efektem etapu będą opracowane schematy funkcjonalne poszczególnych opakowań i 
wizualizacje prezentujące zastosowanie opakowań dla różnych typów produktów. 
Jest to zadanie komplementarne do procesu projektowania produktu. Ma umożliwić 
zaprezentowanie potencjalnym klientom oferty w zakresie powstałych wzorów 
projektowych, a w tym w szczególności ma im pomóc w szybkim zrozumieniu zalet 
wynikających z poszczególnych rozwiązań wzorniczych. 
Efektem projektu będzie: 
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- opracowanie wizualizacji lub zdjęć produktów,  
- opracowanie koncepcji kreatywnej katalogu,  
- opracowanie tekstów w języku polskim i angielskim,  
- opracowanie schematów przedstawiających produkt, 
- zaprogramowanie interaktywnej części katalogu,  
- testowe wdrożenie rozwiązania,  
- testy UX rozwiązania i jego optymalizacja. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie 
następujące warunki: 

A. Wykonawca wpłacił wadium w wysokości 5 000,00 zł zgodnie z punktem VII 
niniejszego zapytania.  

B. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji usługi 
będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego – warunek zostanie uznany 
za spełniony, jeśli Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w: 
a) projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) lub marek tj. 

przeprowadził co najmniej 5 projektów w tym zakresie wraz z wdrożeniem na 
rynek w ostatnich pięciu latach. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w 
projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów lub marek w trzech 
rożnych branżach gospodarki, 

b) projektowaniu opakowań tj. przeprowadził co najmniej 5 projektów w tym 
zakresie w trzech rożnych branżach gospodarki w ostatnich pięciu latach, 

c) projektowaniu identyfikacji wizualnej tj. przeprowadził co najmniej 5 projektów w 
tym zakresie w trzech różnych branżach gospodarki, 

d) projektowaniu materiałów POS (materiałów reklamowych stosowanych w 
punktach sprzedaży) tj. przeprowadził co najmniej 5 projektów w tym zakresie w 
ostatnich pięciu latach. 

C. Wykonawca posiada niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia potencjał 
techniczny i kadrowy. Wykonawca powinien wskazać do projektu zespół ekspertów 
posiadający następujące kompetencje i doświadczenie: 
a) projektanta wzornictwa z tytułem magistra w zakresie wzornictwo przemysłowe 
b) design managera, który posiada udokumentowane kwalifikacje w zakresie 

zarządzania wzornictwem (design management) tj. potwierdzone referencjami 
min. 2 zrealizowanych projektów z zakresu design management w ciągu ostatnich 
5 lat 
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c) analityka z doświadczeniem w zakresie prowadzenia badań rynkowych lub testów 
produktowych potwierdzone realizacją przynajmniej 2 takich projektów w 
ostatnich 5 latach 

d) projektanta grafiki z udokumentowanym doświadczeniem z zakresu projektowania 
marek udokumentowane wdrożeniem min. 2 projektów z zakresu brand design w 
ciągu ostatnich 5 lat 

e) technologa produkcji opakowań z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie 
projektowania opakowań kartonowych, wykrojników, wykonania prototypów z 
min. 5-letnim doświadczeniem 

f) programistę z wykształceniem kierunkowym 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę ̨ warunków określonych w pkt. 
1.A według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie analizy złożonych dokumentów 
przez Wykonawcę.̨ Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego 
Oświadczenia stanowiącego element Formularza ofertowego – Załącznika nr 1 do 
Zapytania Ofertowego oraz załączonego wydruku potwierdzenia wpłaty wadium na 
konto Zamawiającego zgodnie z punktem VII niniejszego zapytania. 

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę ̨ warunków określonych w pkt. 
1.B i 1.C według formuły spełnia / nie spełnia na podstawie analizy złożonych 
dokumentów przez Wykonawcę.̨ Z treści załączonych do oferty Wykonawcy 
dokumentów, myjących na celu potwierdzenie spełnienia przez niego warunków jak 
wyżej, wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca te warunki spełnia.  

4. W celu wskazania spełnienia warunku w zakresie, o którym mowa w pkt. C, wystarczy, że 
wykonawca wskaże ekspertów, którzy razem spełnią warunki odpowiednio a), b), c), d), 
e), f) oraz załączy dokumentację potwierdzającą wymagane doświadczenie np. 
referencje, dyplomy.  

VII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia 
zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert tj. 21.02.2020, godz. 14:00 
(Zamawiający uzna wadium za skuteczne, tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek 
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania 
ofert tj. najpóźniej – 21.02.2020 roku, godzina 13:59:59), do wniesienia w pieniądzu 
wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy).  

2. Wadium należy wnieść na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy nr 
29 2490 0005 0000 4530 6453 7637. Wadium musi obejmować cały okres związania 
ofertą. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię/wydruk 
potwierdzenia wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu 
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przelewu należy wpisać: „Wadium – zapytanie ofertowe na usługi doradcze z dnia 
13.02.2020”. Wadium jest nieoprocentowane, na co Wykonawca wyraża zgodę, 
przystępując do składania ofert.  

3. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, 
odmawia zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu 
ofertowym.  

4. W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone Wybranemu 
Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu z nim umowy. 

5. Zamawiający zwraca wniesione wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.  

6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek – 
wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot 
wadium. 

VIII. Wykluczenia 

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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:  
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  
 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, 
w szczególności 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. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
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IX. Kryteria oceny oferty i wagi procentowe i punktowe 

1. Zamawiający określa następujące kryteria punktowane wraz z wagami dla 
poszczególnych kryteriów i wynikającą z nich maksymalną możliwą do uzyskania liczbą 
punktów:  

Nazwa kryterium  Waga kryterium Maksymalna 
liczba punktów 

C – Cena netto  90% 90 

T – Czas realizacji  10% 10 

Razem  100% 100 

 
2. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.  

X. Sposób obliczania kryteriów oceny ofert 

1. Punkty w poszczególnych kryteriach będą przyznawane następująco:  

a) Punkty za kryterium C „Cena netto” zostaną obliczone dla każdej z badanych ofert 
wg następującego wzoru:  
C = (Cnaj / Co) x 90 
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Cnaj – najniższa cena spośród ofert, 
Co – cena podana przez Oferenta, dla którego wynik jest obliczany. 

b) Punkty za kryterium T „Czas realizacji” zostaną obliczone dla każdej z badanych 
ofert wg następującego wzoru:  
T = (Tnaj / To) x 10 
gdzie: 
T – liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Tnaj – najkrótszy czas realizacji spośród ofert, 
To – czas realizacji podany przez Oferenta, dla którego wynik jest obliczany. 
„Czas realizacji” to liczba dni kalendarzowych liczonych od kolejnego dnia po dniu 
podpisania umowy do dnia oddania przedmiotu zamówienia, potwierdzonego 
podpisaniem protokołu odbioru. 
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XI. Sposób dokonania oceny 

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej sumy punktów, wyliczonych 
w oparciu o wymienione kryteria, wg wzoru:  

Liczba punktów oferty badanej = C + T 

2. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane tylko i wyłącznie dla ofert spełniających 
wymagania Zamawiającego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez 
zaokrągleń). 

3. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największą liczbę 
punktów. 

4. W przypadku równej liczby punktów decyduje wysokość ceny netto tj. za 
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną netto.  

5. Cena podlegająca ocenie to całkowita cena netto (bez VAT) za przedmiot zamówienia 
wyrażona w PLN, obejmująca wszystkie koszty realizacji zamówienia.  

6. W przypadku oferty składanej w innej walucie niż PLN na potrzeby procesu wyboru ofert 
oferta ta zostanie przeliczona na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia 
sporządzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru 
częściowego. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

XII. Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy w formie kar umownych: 
a) z tytułu niedotrzymania terminu realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo 

naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia netto za każdy 
dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 30% łącznej kwoty wynagrodzenia, 

b) za odstąpienie Wykonawcy od umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn leżących po jego stronie – karę w wysokości 30% wynagrodzenia netto,  

c) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy – karę w wysokości 30% wynagrodzenia netto. 

XIII. Zasady wyboru oferty 

1. Oferty złożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego do 
25.02.2020 r.  
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2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe 
wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na 
obiektywną ocenę oferty.  

3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty przyjmuje się 2 dni robocze od dnia 
dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.  

4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – 
przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej 
oferty.  

5. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. 

XIV. Pozostałe warunki realizacji zamówienia 

1. Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 15.09.2020 r. 
2. Planowany termin podpisania umowy: 28.02.2020 r. 

XV. Sposób przygotowania oferty 

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy" stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, 
wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. 
Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę – osobę/osoby upoważnioną/e do 
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do 
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. 

2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy 
dołączyć: 
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
b) Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego 

c) Wykaz wykonanych projektów, stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 
d) Dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy 
e) Portfolio projektów produktów zaprojektowanych przez Wykonawcę 
f) Wykaz ekspertów, stanowiący Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 
g) Dokumenty potwierdzające doświadczenie ekspertów 
h) CV ekspertów 
i) Portfolio projektów eksperta 
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j) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zakresie wzornictwa 
k) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 

3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są 
przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną 
ofertę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną ofertę. 

4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
ich w postępowania i zawarcia umowy warunkowej w sprawie realizacji zamówienia. 
Oferta powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. Do oferty należy 
dołączyć dokument pełnomocnictwa. 

6. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie realizacji 
przedmiotowego zamówienia, okazania umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania treści oferty czy załączników – 
kryteria oceny będą dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów, które wpłynęły 
wraz z ofertą. 

9. W sytuacji, gdy Oferent przedłoży dokumenty, z których nie będzie jednoznacznie 
wynikało, iż spełnia wymogi określone w niniejszym zapytaniu, oferta taka zostanie 
ODRZUCONA. Przykładowo: jeśli referencje dla ekspertów bądź dla Oferenta nie będą 
wskazywały okresu realizacji usługi oznaczało to będzie niespełnienie wymogów (brak 
możliwości weryfikacji czy wymogi te zostały spełnione w wymaganym okresie). 

XVI. Warunki zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne). 

2. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z: 
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 zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów 
programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów 
współfinansowanych ze środków unijnych; 

 decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji 
Zarządzającej Programem Operacyjnym; 

 przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy 
 uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w 

przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli 
przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego. 

3. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące terminu realizacji zamówienia: 
 w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego 

poza kontrolą stron umowy. 
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły 
wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W 
takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia 
nieprzewidywalnego. 

 w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, 
stan klęski żywiołowej itp.). 
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie 
przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie 
trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu 
realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie 
wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego. 

 w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za 
które nie odpowiada Wykonawca. 
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie 
przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie 
obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie 
odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin 
realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za 
którą nie odpowiada Wykonawca. 

 w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie 
jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy. 
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie 
przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania 
zamówień dodatkowych, których zakup jest niezbędny dla wykonania przedmiotu 
Umowy. 
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 w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji 
Instytucji Pośredniczącej. 
Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji 
konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim 
przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający 
okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez 
Instytucję Pośredniczącą. 

 zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przekazywaniu niezbędnych informacji 
i dokumentów, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego 
ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia itp. 
Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji 
niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony 
o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego. 

 zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, 
w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to 
będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było 
przewidzieć w chwili składania oferty. 
W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas 
niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za 
porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności. 

 dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny 
wniosek Stron umowy. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być 
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, 
pod rygorem nieważności. 

XVII. Termin i miejsce składania ofert 

1. Oferty można składać do dnia 21.02.2020 r. do godz. 14:00. 
2. Oferty należy składać osobiście/za pośrednictwem poczty/kurierem w zamkniętej 

kopercie na adres zamawiającego: KEDAR Radosław Podyma, Kalina Mała 49, 32-200 
Miechów, z dopiskiem: „Oferta na zakup usług doradczych. Nie otwierać do 21.02.2020 r. 
do godz. 14:00”. 

3. Oferty złożone po terminie (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego) nie będą 
brane pod uwagę w procesie oceny ofert. 
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XVIII. Osoba upoważniona do kontaktu: 

Radosław Podyma; tel.: 660 456 731; e-mail: biuro@kedarpak.pl 

XIX. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania 
ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO" lub „Ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych osobowych"). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie 
odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim 
krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym 
zapytaniu ofertowym. 

3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia 
postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz 
wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak 
podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym. 

5. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje 
Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty 
zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu 
unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. 
Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom 
usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty 
przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami. 

6. Oferent posiada: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

oferenta; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO. 
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7. W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia 
roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej 
zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu. 

9. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, 
dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub 
zamówienia oraz ich rozliczenia. 

XX. Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym 

Załącznik nr 3 Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych projektów 

Załącznik nr 5 Wykaz ekspertów 

Załącznik nr 6 Wzór umowy 


