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Złotniki, 25.01.2013 r. 

 

Ogłoszenie o przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 

w postępowaniu dotyczącym: 

Wypracowania systemu komunikacji i informacji 

 

Projekt „Rozwój platformy współpracy w ramach Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska”, numer 

umowy UDA-RPWP.01.06.00-30-003/12-00, współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013 Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.6 Rozwój sieci i 

kooperacji. 

 

Zakres prac obejmuje wypracowanie systemu komunikacji i informacji w tym wsparcie procesu 

kooperacji międzyklastrowej. 

 

1. Pełna nazwa organizacji zamawiającej: 

Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska 

Złotniki, ul. Krzemowa 1, 

62-002 Suchy Las 

 

2. Tryb udzielania zamówienia: 

2.1. Przetarg na podstawie art.70¹ – 705 kodeksu cywilnego 

2.2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest bez stosowania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z informacjami o dopuszczalności albo niedopuszczalności 

składania ofert częściowych lub wariantowych: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wypracowanie systemu komunikacji i informacji w tym 

wsparcie procesu kooperacji międzyklastrowej na rzecz powiązania kooperacyjnego 

BioTechMed w ramach Projektu „Rozwój platformy współpracy w ramach Stowarzyszenia 

BIOREGION Wielkopolska”, numer umowy UDA-RPWP.01.06.00-30-003/12-00 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet I 

Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji, w okresie od dnia 

zawarcia umowy do dnia 31.12.2013 r. 

3.2. W ramach kompleksowej usługi wykonawca zobowiązany będzie do wypracowanie systemu 

komunikacji i informacji w tym wsparcie procesu kooperacji międzyklastrowej. 
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3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres Opis 

Blok – MAPA KOMPETENCJI 
(50h) 

1. Określenie katalogu i zasobu kompetencyjnego liderów 
klastrowych i założeń programu wsparcia kompetencji 
(metody, formy, zakres)  

2. Określenie obszarów powiązań i profili kooperacyjnych 
klastrów (badanie potrzeb)  

A. Badanie potrzeb klastrów 

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania materiałów 
dydaktycznych dla członków powiązania BioTechMed. 

Blok – WSPÓLNE DZIAŁANIA  
(50h) 

 

1. Analiza regionalnego systemu finansowania i wsparcia 
inicjatyw klastrowych oraz dostępnych form, rodzajów oraz 
pośredników finansowych na poziomie regionalnym i 
krajowym  

2. Analiza możliwości wspólnych działań i kooperacji 
międzyklastrowej na poziomie krajowym  

3. Analiza możliwości wspólnych działań i kooperacji 
międzyklastrowej na poziomie międzynarodowym  

4. Promocja środowiska klastrowego regionu  

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania materiałów 
dydaktycznych dla członków powiązania BioTechMed. 

Blok -  OŚRODEK WYMIANY 
WIEDZY (50h) 

1. Podnoszenie kompetencji liderów klasteringu 
wielkopolskiego  

2. Założenia do strategii sprzedaży (metodologia stworzenia 
usługi) 

3. Założenia do strategii marketingu 

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania materiałów 
dydaktycznych dla członków powiązania BioTechMed. 

Blok – BROKER 
TECHNOLOGICZNY (65h) 
 

1. Budowanie kompetencji w zakresie wyceny technologii i 
komercjalizacji projektów klastrowych  

2. Ocena gotowości technologicznej firm do współpracy z IB   

3. Określenie potrzeb badawczych przedsiębiorców i możliwej 
współpracy z IB   

4. Wypracowanie założeń platformy komunikacji i zarządzania 
procesem obsługi klienta w ramach Brokera 
Technologicznego  

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania materiałów 
dydaktycznych dla członków powiązania BioTechMed. 
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Na zakończenie realizacji każdego bloku wykonawca jest zobligowany do przygotowania 

harmonogramu działań, diagnozy stanu obecnego zaleceń oraz rekomendacji. 

 

3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

3.5. Zamawiający wskazuje, iż wykonawca może powierzać podwykonawcom części zamówienia z 

zastrzeżeniem, że wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom wykonania całości 

przedmiotu zamówienia. 

 

4. Termin wykonania zamówienia: 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2013 r., 

następującym układzie: 

• I kw 2013 – 50h 

• II kw 2013 – 50h 

• III kw 2013 – 50h 

• IV kw 2013 – 65h 

 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

5.1. Zamówienie mogą uzyskać tylko wykonawcy, którzy: 

5.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych 

niniejszym postępowaniem, 

5.1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 

5.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

5.1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia 

5.1.5. posiadają doświadczenie w realizacji projektów na rzecz środowiska klastrowego 

5.1.6. posiadają doświadczenie w kontaktach ze środowiskiem klastrowym 

5.2. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z ze złożeniem pozytywnego 

oświadczenia w zakresie wskazanym w punkcie 5.1. 

5.3. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść ogłoszenia. Dokonane w ten 

sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom i jest dla nich 

wiążące. 

5.4. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. 

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba  

o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynęła do Zamawiającego w terminie krótszym niż 3 dni 

kalendarzowych przed terminem składania ofert. 

5.4.1. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, 

którym doręczono ogłoszenie, bez ujawniania źródła zapytania. 

5.4.2. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących ogłoszenia; w takim przypadku sporządza się protokół 

zawierający zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści ogłoszenia oraz 

odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Protokół z zebrania doręcza się 

niezwłocznie wykonawcom, którym przesłano ogłoszenie. 
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6. Opis sposobu przygotowania oferty: 

6.1. Oferta powinna być złożona na piśmie (pod rygorem nieważności) z wykorzystaniem 

Formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w 

języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

6.2. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. 

6.3. Oferta, oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być 

podpisane przez wykonawcę lub osobę upoważnioną przez wykonawcę do występowania w 

jego imieniu. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą należy 

dostarczyć pisemne pełnomocnictwo określające zakres umocowania do występowania w 

imieniu wykonawcy. 

6.4. Wszelkie ewentualne poprawki w ofercie i załączonych do niej dokumentach lub 

oświadczeniach powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

upoważnionej. 

6.5. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

6.6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana do 

zamawiającego i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy przedmiotu zamówienia 

oraz dopisku: „nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj. 6 lutego 2013 r. godz. 10:30”. 

Koperta winna być również opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 

6.7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

6.8. W przypadku złożenia oferty po terminie, zamawiający zwraca ją wykonawcy, który złożył 

ofertę. 

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą 

być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą: 

7.1. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto za wykonanie usług objętych 

przedmiotem zamówienia. Cena uwzględniała będzie wszystkie koszty związane z realizacją 

umowy przez oferenta niezbędne do jej wykonania, wszystkie opłaty i podatki (w tym 

podatek VAT – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT). 

7.2. Cena ofertowa winna zostać wyrażona w złotych polskich (PLN), Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. 

 

8. Wskazanie osób ze strony zamawiającego uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami: 

8.1. W niniejszym postępowaniu ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania 

się z wykonawcami jest Urszula Mikiewicz, tel. 61 65-85-495, faks 61-652-54-98, e-mail: 

urszula.mikiewicz@ntpp.pl 

8.2. Zamawiający dla spełnienia wymogów wynikających z umowy o przyznaniu dofinansowania 

projektu „Rozwój platformy współpracy w ramach Stowarzyszenia BIOREGION 

Wielkopolska”, numer umowy UDA-RPWP.01.06.00-30-003/12-00 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet I Konkurencyjność 

przedsiębiorstw, Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji wywiesił jego treść na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieścił jego treść na stronie internetowej pod 

adresem: www.bioregionwielkopolska.pl  
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9. Termin związania ofertą: 

9.1. Oferent jest związany ofertą 30 dni kalendarzowych. 

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania złożoną ofertą, 

Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie tego terminu nie więcej niż o 

30 dni kalendarzowych. Odmowa przychylenia się do prośby zamawiającego ze strony 

wykonawcy powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 

 

10. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert: 

10.1. Ofertę należy złożyć do dnia: 6 lutego 2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie 

Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska, w Złotnikach, ul. Krzemowa 1. 

10.2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone zamawiającemu do dnia i godziny 

określonych jako termin składania ofert, 6 lutego 2013 r. o godz. 10:30 w siedzibie 

Stowarzyszenia BIOREGION Wielopolska, w Złotnikach, ul. Krzemowa 1. 

 

11. Opis kryteriów oceny ofert, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów: 

11.1. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

11.1.1. cena usługi – waga 100%, 

11.2. W kryterium „cena usługi” oferty wykonawców mogą uzyskać maksymalnie 10 

punktów. Punktacja ofert złożonych przez wykonawców w kryterium „cena usługi” obliczana 

będzie w następujący sposób [Pc]: 

12.2.1. oferta z najniższą ceną spośród ofert poddanych ocenie otrzyma 100 punktów; 

12.2.2. punktacja pozostałych ofert zostanie wyliczona zgodnie z poniższym wzorem (z 

zaokrągleniem wyników do dwóch miejsc po przecinku): 

]100[
 C

 C

OB

N ×=Pc  

gdzie: 

Pc – liczba punktów przyznanych oferentowi w kryterium „cena usługi”; 

CN – najniższa zaoferowana w postępowaniu cena; 

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej. 

11.3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia 

przez wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert, a także treści oświadczeń i 

dokumentów załączonych do ofert. 

11.4. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w tekście oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11.5. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli: 

11.5.1. jej treść jest niezgodna z prawem; 

11.5.2. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia; 

11.5.3. wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu; 

11.5.4. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

11.5.5. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

11.5.6. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
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11.6. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych 

od rozstrzygnięć Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

11.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o 

udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez 

podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania, na każdym etapie postępowania. 

11.8. Z tytułu unieważnienia postępowania, wykonawcom nie przysługują roszczenia 

przeciwko Zamawiającemu. 

11.9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, 

wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu. 

11.10. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, 

uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania lub upłynął termin związania ofertą. 

11.11. Zamówienie uzyska wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

11.12. Z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest  

w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Rozwój platformy współpracy w 

ramach Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska”, numer umowy UDA-RPWP.01.06.00-30-

003/12-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji 

Zamawiający nie może dokonać zakupu usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym, a wykonawcą, polegające na: 

11.12.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

11.12.2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; 

11.12.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika; 

11.12.4. 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. 

W takim przypadku wykonawca zostanie uznany za nie spełniającego warunków udziału w 

postępowaniu, a jego oferta zostanie odrzucona. 
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Załącznik nr 1  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1) Dane wykonawcy: nazwa, adres, tel./fax, e-mail, pieczęć: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

 

2) Wycena realizacji: 

Cena 

netto brutto 

  

 

3) Wartość oferty ogółem: 

cena netto: ......................................PLN (słownie: …………………………….)  

podatek VAT: ......% tj. …………….PLN (słownie: ……………………………...) 

cena brutto: ...................................PLN (słownie: ……………………………..) 

 

4) Termin związania ofertą: ………… dni od daty złożenia oferty. 

 

 

 

 

    ………………………………                                                     ……………….………………………… 

(pieczęć firmowa oferenta)      (pieczęć i podpis osoby upoważnionej                       

                                                                                                                           do reprezentowania oferenta) 


