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ZAMAWIAJĄCY:
Krajowa Izba Gospodarcza
Centrum Promocji Sp. z o.o.
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
NIP 525-21-82-569

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA WYKONANIE RAPORTU - KOMPILACJI OPRACOWANIA NA PODSTAWIE TREŚCI PRODUKTÓW
WYTWORZONYCH W PROJEKCIE SEKTOROWA RADA DS. KOMPETENCJI W HANDLU
w okresie 2019 -2022 roku
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie raportu stanowiącego kompendium treści produktów
wytworzonych dotychczas w Projekcie Sektorowa Rada Ds. Kompetencji w Handlu. Raport powinien być
opracowany na podstawie wytworzonych w Projekcie raportów z badań, raportów z monitoringu,
opracowanych kwalifikacji, rekomendacji, protokołów z odbytych warsztatów/seminariów w ramach
projektu i zawierać krytyczny komentarz, uaktualniający obserwacje, tezy i konkluzje zawarte w
dotychczasowych produktach Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu. Zadanie jest częścią
realizowanego projektu POWR.02.12.00-00-SR15/18 finansowanego ze środków w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy zlecenia, polegającego na kompletnym
opracowaniu raportu z dokumentacji treści wytworzonych w Projekcie Sektorowa Rada Ds. Kompetencji w
Handlu przez grupy robocze i ekspertów z komentarzem, weryfikacją tez, w zakresie merytorycznym i
graficznym.
Przedmiot zamówienia: Sporządzenie raportu jako kompilacji opracowania na podstawie treści produktów
wytworzonych w projekcie Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Handlu w okresie 2019 -2022 roku,
uwzględniającego przekazane przez interesariuszy opinie i komentarze. Publikacja powinna być opracowana
pod względem merytorycznym, graficznym, składu i przygotowana do druku, do końca okresu realizacji
projektu z możliwością przedłużenia terminu maksymalnie o 3 miesiące.
Planowana forma zatrudnienia – umowa zlecenie.
Sposób rozliczenia wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie wystawionej przez
Oferenta/Wykonawcę faktury/rachunku do umowy zlecenia, po odbiorze pracy przez Zamawiającego.
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Wszelkie udostępnione przez Zamawiającego informacje i dokumenty, Wykonawca ma obowiązek traktować
jako poufne w trakcie realizacji zlecenia oraz po jego zrealizowaniu, oprócz informacji i materiałów
udostępnionych na stronie internetowej Sektorowej Rady Ds. Kompetencji w Handlu. Wykonawca koszty
związane z kompletnym wykonaniem zadania pokrywa we własnym zakresie. Powinny one być doliczone do
ceny ostatecznej ustalonej przez Wykonawcę w ofercie.
Kod CPV 73000000-2
Nazwa kodu CPV Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
Wiedza i doświadczenie
Z uwagi na obszar tematyczny projektu i zakres planowanych do przeprowadzenia prac od oferentów
wymagane jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, które potwierdzać będą ̨ zdolność do
wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zatrudniony do realizacji zlecenia powinien spełniać
warunki odnoszące się do jego kompetencji:
a. doświadczenie w zakresie copywritingu;
b. doświadczenie w zakresie projektowania graficznego, składu publikacji i przygotowania jej do druku.
Termin składania ofert
Do dnia 11.07.2022 r. do godziny 16:00.
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w terminie (liczy się data wpływu do Zamawiającego) z tytułem „Oferta na wykonanie
raportu - kompilacji opracowania na podstawie treści produktów wytworzonych w projekcie Sektorowa Rada
ds. Kompetencji w Handlu w okresie 2019 -2022 roku” w jeden ze sposobów:
-

osobiście: w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Warszawa, ul. Trębacka 4, pok.318, p. 3
pocztą: ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
e-mailem na adres: bogumila.zablocka@kigcp.pl z podaniem w temacie w/w tytułu.

Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres e-mail lub do siedziby
na adres wskazany powyżej.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Pod uwagę będą brane jedynie kompletne oferty, zwierające wszystkie wymagane ogłoszeniem załączniki.
Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.
W formularzu ofertowym należy podać kwoty brutto w walucie PLN, zaokrąglając je do 2 miejsc po przecinku.
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Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

- Bogumiła Zabłocka

Adres e-mail osoby do kontaktu - bogumila.zablocka@kigcp.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia - 22/6309725
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium wyboru oferty będzie, zaproponowana przez Wykonawcę „Cena/wynagrodzenie” za realizację
zlecenia będącego przedmiotem zamówienia tj. łączne wynagrodzenie brutto.
Wysokość wynagrodzenia powinna wynikać z formularza ofertowego, którego obligatoryjny wzór został
zdefiniowany w załączniku nr 1 do zapytania. Wynagrodzenie obligatoryjnie musi zostać wyrażone w polskiej
walucie, w kwocie brutto.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, której cena (wynagrodzenie) będzie najniższa i która uzyska
największą liczbę punktów przyznawanych zgodnie ze wzorem:
LP = (WN / WB) x 100
gdzie:
LP – „liczba punktów” otrzymanych w ramach kryterium „Cena/wynagrodzenie”.
WN – „wynagrodzenie najniższe” - najniższe wynagrodzenie za wykonanie całości zamówienia spośród
wszystkich nadesłanych ofert
WB – „wynagrodzenie badane” – wynagrodzenie wynikające z badanej oferty, której przyznawane są punkty
wg. zamieszczonego wzoru.
Spośród nadesłanych ofert Zamawiający przygotuje protokół wyboru, w którym uwzględni:
- listę wszystkich kandydatów, którzy nadesłali oferty w przewidzianym w zapytaniu ofertowym
terminie
- listę kandydatów z przypisaną wartością punktową wg. kryterium „Cena/Wynagrodzenie”;
- wybranego oferenta
Po ogłoszeniu wyboru, Zamawiający podpisze umowę o udzieleniu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą.
Załączniki
 Załącznik nr 1 - Formularz Oferty
 Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymaganego doświadczenia do udziału w
postępowaniu
 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

