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Zapytanie ofertowe – opracowanie koncepcji przeprowadzenia działań 

pilotażowych w regionie Mazowsza 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego  
1.1. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu  
1.2. 26-600 Radom 
1.3. Adres internetowy: www.itee.radom.pl   
1.4. Osoba do kontaktu: Ludmiła Walaszczyk ludmila.walaszczyk@itee.radom.pl  
 
2.Finansowanie przedmiotu zamówienia 
Międzynarodowy projekt ENTER-transfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych 

poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw” realizowany 

w ramach programu INTERREG (nr CE 1158).  

3.Określenie przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zapytania jest opracowanie koncepcji przeprowadzenia działań pilotażowych w 
regionie Mazowsza (działanie T2 w projekcie ENTER-transfer), w szczególności: 

1. Zaproponowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie świadomości 

przedsiębiorców w zakresie sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym – minimum 15 

przedstawicieli przedsiębiorstw rodzinnych; 

2. Zaproponowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie świadomości 

przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i przedstawicieli władz lokalnych w 

zakresie sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym – minimum 10 przedstawicieli 

instytucji otoczenia biznesu i przedstawicieli władz lokalnych; 

3. Zaproponowanie metod realizacji poszczególnych działań (osobiste spotkania, 

rozmowy telefoniczne, itp.) i opracowanie odpowiednich narzędzi. 

Przedmiot zamówienia będzie opracowany w języku angielskim. Istnieje możliwość 

wykonania części lub całości zamówienia. W przypadku wyboru części zamówienia, należy 

wybrać punkty: 1 i 3 albo 2 i 3. 

4. Termin złożenia oferty: do 25 maja 2018 roku. 
 
5.Kryteria oceny ofert:  

 cena – 30%; 

 doświadczenie w kontaktach z przedsiębiorcami – 30%; 

 doświadczenie w kontaktach z przedstawicielami władz lokalnych – 40%. 

Oferta przedstawiająca najniższą cenę brutto za wykonanie zamówienia otrzyma maksymalną liczbę 
punktów za cenę – 30. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie z następującym wzorem: 
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C  =  

Najniższa oferowana cena brutto 

x 30 Cena brutto w rozpatrywanej 

ofercie 

 Doświadczenie w kontaktach z przedsiębiorcami (współpraca). Od 0 do 1 roku – 0 pkt. 

DP  =  

Liczba lat współpracy z przedsiębiorcami w danej 

ofercie 
x 30 

Najwyższa liczba lat współpracy z przedsiębiorcami w 

ramach wszystkich zgromadzonych ofert 

 Doświadczenie w kontaktach z przedstawicielami władz lokalnych. Od 0 do 1 roku – 0 
pkt. 

DWL  =  

Liczba lat współpracy z przedstawicielami władz 

lokalnych w danej ofercie 

x 40 Najwyższa liczba lat współpracy z przedstawicielami 

władz lokalnych w ramach wszystkich zgromadzonych 

ofert 

 
7. Dodatkowe informacje. 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku ofert i podpisanie umowy z kilkoma 
oferentami w zależności od zakresu świadczonych usług. 
2. Zestawienie kosztów poszczególnych elementów usługi powinno być sporządzone w tabeli 
na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.  
3. Ofertę – załącznik nr 1 należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: 
ludmila.walaszczyk@itee.radom.pl  lub dostarczyć osobiście na adres: Instytut Technologii 
Eksploatacji -PIB, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, pokój 203 C. 
4. Termin składania oferty: do 25 maja 2018 roku.  
5. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich cena brutto z naliczonym podatkiem 
VAT ze wskazaniem czy dotyczy części, czy całości zamówienia.  
 
7.Cena ofertowa może być negocjowana w dół.  
 
8.Nazwisko i telefon osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień: 
Ludmiła Walaszczyk ludmila.walaszczyk@itee.radom.pl  
 
9. Zastrzeżenie prawne. 
1. Zamawiający – Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy 
w Radomiu, oświadcza i informuje, że niniejsze zaproszenie ma wyłącznie charakter sondażu 
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rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym 
i merytorycznym.  
2. Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Instytutu Technologii 
Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu o zawarcie umowy. 
 
 

Załącznik nr 1 
 
FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ 
 
DANE OFERENTA: 
1. Nazwa firmy / Nazwisko i imię ..............................  
2. Adres: .....................................  
3. Tel./Fax. .............................................; 
4. E-mail ...............................................  
5. REGON ..................................................NIP .......................................  
6.Osoba do kontaktów ............................................................  
 
W odpowiedzi na zapytanie o cenę, którego przedmiotem jest zapytanie o cenę usługi 
„Opracowanie koncepcji przeprowadzenia działań pilotażowych w regionie Mazowsza”, 
składam niniejszą ofertę:  
 

1. Przedmiot zamówienia  ............................................................................  
 

2. Elementy zamówienia: 
 

Element 
zamówienia 
 

Opis Kwota brutto 

I   

II   

III   

 
 


