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ZAPYTANIE OFERTOWE

I.

DANEvtśp-zAMAwIAJĄcEGo

Nązwa M§P

zgodnie
z dokumentem reiestrowvm
Imię i nazwisko osoby do

Euro-Tour Sporl & Travel Małgorzata i Mirosław Tusznio Sp.J.
Krzysztof Tusznio

kontaktu

Telefon kontaktowv

E,mail

i

502,797 000
ktusznio@hotelsarmata.pl

Adres siedziby MŚP zgodnie z dokumentem rejestrowym
WoJewództwo

Świętokrzyskie

Gmina

sandomierz

Kod pocztowy i miejscowość

2'|-600 Sandomierz

Ulica

Skłodowskiej

Numer budynku/ numer lokalu

37

NIP

864-000_09_29

il.
Opis

DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA - USŁUGI DORADCZEJ

ząmówienią

Przedmiotu

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej specjalistycmej - audyt
celu zwiększenie konkurencyjności
mającej
innowacyjności
efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie
operacyjnym jak i strategicznym, świadczonaprzez Usłtlgodawcę na rzęcz

i

-

na

MŚP (usługobiorcę) nie mająca charakteru ciągłego ani okresowego, nie
rwiązana ze zwyŁJymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak
rutynowe usługi doradźwa podatkowego, regularne usfugi prawnicze lub

reklama,

& Travel Małgorzata i Mirosław Tusznio
Sp.J. jest właścicielemobiektów noclegowych w Sandomięrzu tj. Hotel
Sarmata (3*, 50 pokoi, 127 miejsc noclegowych), Apartamenty Furta
Dominikańska (7 apartamentów 2 os,), Apartamenty Ucho Igielne

Przedsiębiorstwo Euro-Tour Sport

(7 apartamentów 4 os., planowane uruchomięnie w lipcu / sierpniu 2020 roku)
oraz Apartamenty Opatowska (3 apartamenty 3 os,, planowane uruchomienię
we lipcu / sierpniu 2020 roku), W związktl z dynamicznie rozwijającą się bazą
noclegową w Sandomierzu (głównie apartamenty) oraz hotęlową w regionie
(nowo otwarty Hotel Ewa 4* w Tarnobrzegu) jak równiez dynamiczny rozvtój
furystyki medycznej istnieje konieczrrośćopracowania nowej strategii rozwoju
opartej o innowacje mając na uwadzę potencjał firmy, profil obiektów
i biznesowych
5w indywidualn
oraz orofil
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odwiedzających Sandomierz. Zmieniające się preferencje uzytkowników
końcowych, w szczególności rozwój kanałów sprzedaĘ oraz komunikacji za
pośrednictwem vrządzei mobilnych oraz rozwój turystyki medycznej, w tym
wellness & SPA, wyrnusza na firmie podjęcie dzińań związanych
z dostosowaniem obecnej oferty do nowych potrzeb klięntów indywidualnych
oraz biznesowych.

Zakres usługi doradczej - audyt innowacyjności

Audy

innowacyjności ma wskazać Zamawiającemu moźliwośćskutecznej
ocęny potęncjału innowacyjnego, jakim dysponuje przedsiębiorstwo oraz
wskazać obszary w których f,trma ma szukać innowacji, jak nią zarządzać
i w jaki sposób wykorzystać ią do podniesienia swojej przewagi

konkurencyjnej.

Audl

innowacyjności ma obejmować m.in.:

- analizę kluczowych procesów w firmie pod względem ich fuŃcjonowania
oraz podej ścia innowacyjnego,

- analizę pozycji firmy na ryłrku względem dostawców, konkurentów,
klientów,
- analizę form współpracy firmy z otoczeniem,
- analizę działan innowacyjnych,
- analizę perspektyw rozwoju ĘĄku,

Wynikiem audytu będzie raport, w którym przedstawiony będzie obecny
poziomu innowacyjności frrmy, wrazz mozliwościamijej rozwoju, wnioskami
oraz kieruŃami i zaleceniami do dalszych dzińafl.
Firma przewiduje konieczność poniesienia nakładów inwestycyjnych na środki
prawne, bezpośrednio związane
z realizacją usługi doradczej ikonieczne do wdrożenia jej efektów. Nakłady te
zgodnie z regulaminem nie mogą stanowić więcej niż 40% wartościusfugi
doradczei.

trwałe i/lub wartościniematerialne

Rodzaj ząmórryięnia (typ

!

usługi)

Kod CPV wg Wspólnego

i

usługa standardowa X usługa specialistyczna

Słownika Zamówień)

79000000-4 - Usługi biznesowe : pr awnicze, marketingowe, konsultingowe,
rekrutacj i, drukowania i zabezpieczania.

Termin

30.09.202l

rcalizacji

zamówienia

Termin składania ofert

09.0I.2020

§posób składania ofert (np.
emaiVwersja papierowa na
wskazany adres)

Wersja elęktroniCzna (email) na adręs mailowy: kfusmio@hotelsarmata.pl lub w
wersji papierowej na adres: Hotel Sarmata, ul. Zawichojska2,27-600
sandomierz.
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(*Nie dotyczy: - Instytucji Otoczenia Bizresu posiadających akredytację Ośrodka
'r-r.^"r'U'!łJ^^'*
poniźej
przez właściweMinisterstwo. IOB, które otrzymĄ akredytację OśrodkaInnowacji spehriają

wymienione kryteria;
- Instytucji Otoczenia Bizrresu zapisanych w katalogu usługodawców na platformie internetowej)

*Fodmiot spełnia de finicj Usługodawcyokreśloną
ę
Regulaminie udzielania voucherów dla
prłedsiębiorstw

w

*Podmiot posiada strategię bizresową i/lub plan

działat uwzględqiający realizację

doradczych dla

VŚP

usŁug

! spelnia !

nie spełniaD nie dotyczy
podstawie
oświadczenia ńożonego przez Podmiot

Weryfikacja spehienia kryterium

, ! spełnia tr nie spełnial nie dotyczy
Weryfikacja speŁrienia kryterium na podstawie informacji
ńożonych przez Podmiot

*Podmiot prowadzi działalnościi rpełnia definicję
Usługodawcy od co najmniej l2 miesięcy

tr spełnia ! nie spełnia! nie dotyczy
Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji

złożonych przęz Podmiot wTaz

rejestracyjnym

*Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem

teehnicznym

i

na

kadrowym niezbędnym

do

nal*żytego wykonania przedmiotrr Zamówienia

z

dokumentem

tr spełnia ! nie spełnia! nie dotyczy
Weryfikacja speŁrienia kryterium na podstawie informacji

w

formie oświadczeniazłożonegoprzęz Podmiot.
potwierdzić czy IOBposiada osoby
zdolne do wykonania zamówięnia oraz posiada
wyposaźenie biurowe zapewniające właściwe
przechowywanie dokumentacji związanej ze
Informacje mają

świadczęnięm usług oraz dysponowanie urządzentami
technicznymi zapewniającymi właściwąobsługę

podmiotów korzystających z usług, w szęzególności
sprzętem komputerowym wraz z oproglamowaniem
*Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem

ekonomicznym nieńęd*ym

wykonania przedmiotu Zamówienia

do

należy,lego

*Podmiot posiada doświadczenie w realizacji
minimum 5 usług doradczych na rzecz MŚP
w okesie ostatnich 3 lat lub jeżeli instyucja dziala
krócej niź 3 lata to w ostatnim ońesie działalności

biurowvm

! spełnia D nie spełnia! nie dotyczy
Weryfikacja spehrienia kĘrterium na podstawie
oświadczenia ńożotego przez Podmiot, iż nie posiada
zaległościz tlĄlła podatków lub z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne Qraz nie

pozostaje pod zarządem komisaryczn;,rn, oraz nie został
wobec niego złozony wniosek o ogłoszenie upadłościoraz
nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie
likwidacvine . fiauraw cze lub restrukfurvzacvinę

! spełnia ! nie spełnia! nie dotyczy
Weryfikacja spehienia layterium na podstawie informacji

złożonych przez Podmiot, wraz z udokumentowaniem (np.
referencie. protokołv odbioru usłuei. itD.).
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na umowę o pm§ę

tr spelnia D nie spelnial nie dotyczy
Weryfikacja speŁrienia kryterium na podstawie informacji

osobę/y, która/e posiada/ją doświadczenie w
realizacji min, 3 usług doradczych na rzecz MŚP

zło żotty ch przez P o dmiot :
Na podstawie wyksźałcenia, doświadczenia zawodowego,
realizacji inicjatyw slcierowanych do w tJ,Irn zvtłaszcza w zakresie wykonywania min. 3 usług
przedsię}iorcówi/lubwspóĘiacuje
min. ż doradczych dla MŚP zbietnych tematycanie z usługą na,
osobami, które zrealizowały minimum 3 usługi którą zapotrzebowanie zg}asza przedsiębiorca, obszary
doradcze
rzęcz MŚP, którę posiadają specjalizacji, kategorie usług jakie będzie świadczyładana
doświadczenie ząwodowe
kwalifikacje osoba, podstawę dysponowania przez Usfugodawcę daną
adekwatnę do świadczonych usłus.
osobą

oraz ęo najmniej 2 letnie doświądczenie zawodowe

w,

a

na

lub

Dodatkowo MŚP moZe wymagać, np.:

r
o
o
o
o

stopnie naukowe,

kursy/szkolenia,
posiadane ceńyfikaty,

publikacje,
zrajomośćjęzyków obcych,itp.

Oświadczamy, ź ewentualne podwykonawstwo na zrea|izowanie zleconej przez MŚP
usługi doradczej nie przekroczy 70oń kosztów przedmiotu Zamówienia.
KRYTERIA OCENY OFERT

IV.

Kryterium oblig*toryjne - CENA
punktów

Cena [PLNI (C) - min. 607o
Cena (C) - Iiczba puŃtów dla kużdej ocenianej ofeĄ zostanie wyliczona wg
poniższego wzoru, gdzie zaokąglenia dokonane zostaną z dokładnościądo
dwóch miejsc po przecinku (min, 60 pkt):

C

=

Cł'"
Lbad,

x min,6Oo/o gdzie

L

pkt =

1,o/o

gdzie:
C - ilośćpunktów jakie ottzyma ofęrtaza kryterium ,,Cena" ;
Cmin
najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ważnych
ofert;

Ct"a

-

-

lerla oferty (brutto)

i

nieodrzuconych

badarrej spośród wszystkich waimych

i nieodrzuconych ofert.

Kryterium fakultatywne (decyduje Zr

ostatnich 3 lat
to w ostatnim

3.

Podmiot posiada doświadczenie w realizacji więcej co

0 pkt. 5

usług doradczych tematycznie
4
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V.

INFORMACJE DODATKOWE
l. Zamaw|ający nie przewiduje składania ofert częściowych.
2. Kńdy Podmiot może złoĘćtylko jedną ofeńę i zaproponować tylko
jedną cenę całkowitą rrello orzbrutto wyrażoną w PLN
OfeĘ, które wpłyną po terminie zostaną odrzuconę.
4.
Zamawiający i Podmiot nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyzej, rozumie się
wzajemne powiązania między Zanawtającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
Wytyczne do
związane z plzygotowanięm i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki

przygotow&nia ofert

osobowej,

b) posiadaniu co najmniej l0 Youdziałów lub akcji,
c) pełnieniu fuŃcji człoŃa organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w nliązku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnią w linii bocznej lub w stosuŃu
przysposobienia, opięki lub kurateli.\
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