Olsztyn, dnia 23 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NIKHEN YACHTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W związku z realizacją projektu pod nazwą „Określenie strategii i taktyki dla
NIKHEN YACHTS sp. z o.o. poprzez usług doradztwa i mentoringu w celu
wprowadzenia
na
rynek
innowacyjnego
jachtu
motorowego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii
i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie
1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju,
Zamawiający NIKHEN YACHTS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na
kompleksowe usługi szkoleniowe, doradcze i mentorskie pozwalające
wypracować model biznesowy, program urynkowienia produktu z badaniami
rynku, a także analizą opłacalności przedsięwzięcia.
W szczególności przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe obejmujące:
I. Mentoring dla zarządu Zamawiającego w zakresie planowania strategicznego i
taktycznego w zakresie budowania modelu biznesowego, pozyskiwania partnerów
biznesowych i efektywności działań sprzedażowych – 7h.
II. Doradztwo strategiczne i taktyczne dla zarządu Zamawiającego w zakresie:
1) analizy produktu oraz analizy i badania rynku (odbiorców, konkurencji,
dostawców, etc.) w celu opracowania urynkowienia produktu – 2 x 7h,
2) opracowanie strategii marketingowej – 7h,
3) analiza możliwości internacjonalizacji działalności Zamawiającego –7h,
4) opracowanie optymalnego modelu biznesowego – 7h,
5) wykonania analizy opłacalności przedsięwzięcia i analizy regulacji prawnych
- 7h.
Usługi doradcze i mentorskie:
1) muszą być wykonane w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych, w
okresie realizacji nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia podpisania przez
Zamawiającego umowy na dofinansowanie,

1

2) dotyczyć będą dwóch członków zarządu Zamawiającego zatrudnionych w
przedsiębiorstwie,
3) muszą być zrealizowane w siedzibie Zamawiającego,
4) muszą być zrealizowane na podstawie umowy w formie pisemnej.
Z wypracowanych w wyniku realizacji usług dokumentów musi wynikać, że
zaplanowany główny przedmiot działalności NIKHEN YACHTS Sp. z o.o. będzie
opierał się o innowacyjny pomysł, który stanowić będzie przeważający zakres
działalności przedsiębiorstwa Zamawiającego (Zamawiający dysponuje opinią
stosownej jednostki o innowacyjności wdrażanego przedsięwzięcia).

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
NIKHEN YACHTS Sp. z o.o.,
Adres siedziby: ul. Adama Mickiewicza 4 lok. 204, 10-549 Olsztyn
NIP: 739-390-00-80
REGON: 367550851
adres e-mail: office@nikhen.com, telefon: 511-716-150

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady
dokonywania rozeznania rynku, o której mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014 – 2020.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
ze zm.).
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy
prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 459 ze zm.) – kodeks cywilny.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być złożona w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia
doręczenia niniejszego zapytania ofertowego, pisemnie lub na adres e-mail
Zamawiającego.
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2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwocie brutto. Wszystkie
dodatkowe koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Wykonawcy.
3. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez
Zamawiającego.

V. WARUNKI (KRYTERIA) DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Warunkiem (kryterium) koniecznym po stronie Wykonawcy, który wymaga
udokumentowania przez Wykonawcę, jest:
1) posiadanie doświadczenia w wykonywanych usługach związanych z
przedmiotem niniejszego zamówienia, opisanym w pkt I powyżej, polegające
na tym, że Wykonawca musi wykazać się realizacją w okresie ostatnich 3 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum
10 usług związanych z przedmiotem zamówienia średniorocznie w przypadku
usług,
2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, opisanego w pkt
I powyżej,
3) dysponowanie (lub możliwość pozyskania) wymaganej do realizacji projektu
technologii (jeśli dotyczy).
VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium
oceny ofert:
Kryterium CENA – 100%
W kryterium CENA – najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca
najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Cena najniższa
___________________________ x 100 = Liczba punktów
Cena oferowana przez oferenta

2. Do oceny ofert pod względem przyjętego kryterium ceny zostaną podane
wyłącznie oferty ważne spełniające wszystkie warunki konieczne
(kryteria) określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają najwyższą liczbę punktów,
wówczas Zamawiający zaprosi Oferentów, którzy uzyskali największą liczbę
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punktów, do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający podejmie z tymi
podmiotami negocjacje cenowe drogą elektroniczną (e-mail) na adres
podany przez Oferenta.
4. W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie wpłyną oferty, których ceny
przewyższą kwotę, jaką Zamawiający może zgodnie z budżetem projektu
przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zaprosi Oferentów,
którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe i spełniają warunki udziału w
postępowaniu, do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający podejmie z
tymi podmiotami negocjacje cenowe drogą elektroniczną (e-mail) na adres
podany przez Oferenta.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w
wyniku złożenia ofert przekraczających budżet przeznaczony na realizację
zamówienia.
7. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.

Zarząd Nikhen Yachts Sp. z o.o.
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