
 
 
 

 
  

 

Kraków, dnia 01.02.2018 r.  
 
 

Zapytanie ofertowe – nr 1/WII/2018 
 
 
ZAMAWIAJĄCY  
 
Stowarzyszenie WIOSNA 
ul. Berka Joselewicza 21 
31-031 Kraków  
NIP 6751287092 
REGON 356510550  
 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców z zastosowaniem zasady 
konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr POWR.04.01.00-00-
I084/15 pn. „WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI”. Projekt realizowany przez 
Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”. 
 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy  
o dofinansowanie projektu grantowego zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju  
a Stowarzyszeniem WIOSNA.  
 

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
  

 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Doradztwo indywidualne dla Innowatorów w fazie testowania innowacji. 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na indywidualnym doradztwie w dla 
Innowatorów w fazie testowania innowacji.  

2. Wsparciem w formie indywidualnego doradztwa zostaną objęci Innowatorzy - 
uczestnicy projektu „Wiosenny Inkubator Innowacji”. Innowatorami w ramach 
projektu będą zarówno osoby fizyczne, grupy nieformalne, jak i podmioty.  

3. Doradztwo realizowane będzie w formie indywidualnych spotkań polegających na 
bezpośrednim kontakcie doradcy (doradcy, eksperta, coacha etc.)  z uczestnikami 
projektu. Spotkania mogą obywać się zarówno w formie spotkań stacjonarnych, jak 
również w formie spotkań on-line, z wykorzystaniem różnych narzędzi komunikacji. 

4. Doradztwo indywidualne będzie dotyczyć zagadnień związanych z fazą testowania 
innowacji społecznych. 

5. Do zadań doradcy będzie należało:  
a. świadczenie doradztwa indywidualnego będącego konsultacjami  

z Innowatorem (osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem narzędzi online),  
b. wsparcie merytoryczne Innowatora podczas rozwiązywania problemów  

we wdrożeniu innowacji,  
c. wsparcie merytoryczne Innowatora podczas zarządzania projektem,  

a w szczególności harmonogramem, budżetem oraz ryzykiem projektu, 
d. wsparcie Innowatora podczas opracowywania raportów cząstkowych  

z realizacji projektu,  
e. weryfikacja produktów końcowych powstałych w ramach innowacji oraz ocena 

na ile założone cele innowacji zostały zrealizowane.  
6. Doradztwo indywidualne będzie prowadzone w wymiarze średnio 15 godz. 

zegarowych dla 1 uczestnika projektu. 
7. Liczba godzin indywidualnego doradztwa przypadająca na 1 uczestnika projektu może 

ulec zmianie. 
8. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do odbycia osobistego 

spotkania doradczego z uczestnikiem projektu. Potrzeba odbycia osobistego spotkania 
będzie każdorazowo konsultowana z Wykonawcą i kierownikiem projektu. 



 
 
 

 
  

 

Zamawiający przewiduje, że takie sytuacje mogą dotyczyć 15,625 % z 32 uczestników 
projektu. 

9. Przewiduje się przeprowadzenie łącznie 240 godzin doradztwa dla 32 uczestników 
projektu. Doradztwo realizowane będzie zgodnie z harmonogramem projektu:  
I – IV kwartał 2018 roku. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby godzin doradztwa 
zawodowego np. w przypadku zmniejszenia się liczby uczestników. Wykonawca 
otrzyma należność za faktyczną liczbę przepracowanych godzin.  

11. Terminy i formę indywidualnych spotkań (spotkania stacjonarne lub on-line) ustalać 
będą strony (doradca oraz uczestnik).  

12. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane  
z realizacją zamówienia.  

13. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. 
14. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania 

usługi ani kosztów noclegu.  
15. Jeden Wykonawca może równocześnie prowadzić minimalnie 80 i maksymalnie 160 

godzin doradztwa.  
16. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania usługi zgodnie z harmonogramem ustalonym  

z Zamawiającym. 
 

A. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:  
KOD CPV 73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju. 

 
B. Termin realizacji usługi: I kwartał 2018 r. - IV kwartał 2018 r. 

Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Szczegółowy 
harmonogram realizacji wsparcia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po 
podpisaniu umowy i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników 
projektu. 
 

C. Miejsce realizacji usługi: Polska 
 
D. Warunki udziału w postępowaniu - wymagania obligatoryjne wobec wykonawcy 

  
Do składania ofert dopuszczeni są Wykonawcy spełniający łącznie następujące 
kryteria (kryteria obligatoryjne):  

 
1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów 

o szkolnictwie wyższym w zakresie ekonomii, zarządzania, socjologii, psychologii, 
doradztwa zawodowego, coachingu lub kierunków pokrewnych;  



 
 
 

 
  

 

2. potwierdzone doświadczenie w zakresie zarządzania projektami nastawionymi na 
osiąganie celów społecznych - min. 3–letnie doświadczenie lub co najmniej  
4 zrealizowane projekty; 

3. potwierdzone doświadczenie w zakresie wspierania innowatorów w procesie 
wdrażania innowacji (poprzez dostarczanie usług szkoleniowych i/lub doradczych i/lub 
coachingowych wspierających proces wdrożenia) – min. 2-letnie doświadczenie lub 
wsparcie przynajmniej 4 innowatorów w tym zakresie. 

 
E. Warunki udziału w postępowaniu - kryteria wyboru ofert  

 
Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie 
następnie oceniona wg następujących kryteriów:  

 
a) cena za realizację 1 godziny zegarowej indywidualnego doradztwa w dla 

Innowatorów w fazie testowania innowacji – waga 50%. 
b) udokumentowana wiedza i doświadczenie Oferenta, zgodnie z wykazem –   waga 

50%.  

Ad. a). Kryteria cenowe: 
Propozycja stawki brutto za realizację 1 godziny zegarowej indywidualnego  
doradztwa. 

 
Ad. b). Kryteria wiedzy i doświadczenia - kryteria punktowane: 
 

(1) Potwierdzone doświadczenie w zakresie wdrażania innowacji społecznych: 
 Doświadczenie w zakresie wdrażania 1 innowacji społecznej: 5 pkt 
 Doświadczenie w zakresie wdrażania 2-3 innowacje społecznych: 10 pkt 
 Doświadczenie w zakresie wdrażania 4-5 innowacji społecznych: 15 pkt 
 Doświadczenie w zakresie wdrażania powyżej 5 innowacji społecznych: 20 pkt 

(2) Udokumentowana liczba godzin przeprowadzonego doradztwa i/lub szkoleń i/lub 
coachingu w zakresie wsparcia wdrażania innowacji społecznych (np. 
przygotowywanie i realizacja modeli biznesowych/biznesplanów, coaching): 

 0-30: 0 pkt 
 31-60: 5 pkt. 
 61-90: 10 pkt. 
 91-120: 15 pkt. 
 Powyżej 121: 20 pkt. 

(3) Potwierdzone doświadczenie w zakresie monitoringu lub ewaluacji projektów 
społecznych - min. 2-letnie doświadczenie lub 3 zrealizowane usługi w tym zakresie. 



 
 
 

 
  

 

 Tak: 10 pkt 
 Nie: 0 pkt 

(4) Autorstwo publikacji dotyczących tematyki innowacji i ich społecznych aspektów  
 Tak: 10 pkt 
 Nie: 0 pkt 

 
F. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie 

wg następujących zasad:  
 
a) Kryterium cena C wg wzoru 

          najniższa cena brutto z badanych ofert 
C = ---------------------------------------------------------- x 50  
 cena brutto oferty badanej 
 

b)  Kryterium wiedza i doświadczenie D wg wzoru 

                                suma punktów za wiedzę i doświadczenie badanej oferty 
D = -------------------------------------------------------------------------------------------------  x 50  

        maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów za wiedzę i doświadczenie 
 

 Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych 
kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do 
drugiego miejsca po przecinku.  

 Ocena łączna zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  
L = C + D gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium cena, D – 
punkty uzyskane w kryterium wiedza i doświadczenie. 
 W przypadku składania oferty przez firmę/podmiot ocenie podlegać będzie każda 

osoba wskazana do realizacji zadania oddzielnie, a łączna liczba punktów danej oferty 
będzie średnią z ocen wszystkich osób wskazanych przez Oferenta do wykonania 
zadania. 

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę 
punktów (L).  

 
G. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 
1. Nazwę i dane oferenta (w tym adres, telefon, e-mail) - obligatoryjnie. 



 
 
 

 
  

 

2. CV oferenta uwzględniające wiedzę i wykaz doświadczenia oferenta w zakresie dot. 
Zamówienia - obligatoryjnie. 

3. Dyplom potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego 
stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w zakresie ekonomii, 
zarządzania, socjologii, psychologii, doradztwa zawodowego lub kierunków pokrewnych- 
obligatoryjnie. 

4. Dokumenty (np. świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, protokół odbioru, 
referencje) potwierdzające doświadczenie w zakresie określonym w zamówieniu jako 
wymagania obligatoryjne - obligatoryjnie. 

5. Dokumenty (np. świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, protokół odbioru, 
referencje) potwierdzające doświadczenie w zakresie dodatkowych kryteriów określonych 
w zamówieniu (kryteria przyznania punktów) - jeśli dotyczy. 

6. Wykaz publikacji dotyczących tematyki innowacji i ich społecznych aspektów - jeśli 
dotyczy.  

7. Cenę brutto za 1 godzinę zegarową indywidualnego doradztwa. 
8. W przypadku składania oferty przez firmę/podmiot Oferent powinien złożyć odpowiednie 

dokumenty wymienione powyżej potwierdzające spełnienie kryteriów obligatoryjnych  
i punktowanych przez osoby które zostaną wskazane do wykonywania zadań. 

9. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym. 
10. Oferty należy składać na załączonym do zapytania ofertowego formularzu. Wszystkie 

dokumenty muszą być podpisane i jeżeli są kopiami, muszą być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem. 
 
H. Pozostałe informacje  

 
1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty/osoby, które powiązane są  

z Zamawiającym tj. Stowarzyszeniem WIOSNA lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia WIOSNA lub osobami wykonującymi w imieniu 
Stowarzyszenia WIOSNA czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe  
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Stowarzyszeniem WIOSNA lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia WIOSNA 
lub osobami wykonującymi w imieniu Stowarzyszenia WIOSNA czynności związane  
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  
w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 



 
 
 

 
  

 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych 
programowych, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich 
Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z 
postępowania. Dodatkowo informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona 
na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Jeżeli Oferent, 
którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może 
wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert bez konieczności 
ponownego stosowania procedury wyboru.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży 
ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet 
projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie 
wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający zastrzega prawo 
podjęcia negocjacji z kolejnymi Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.  

4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby 
punktów decyduje kolejno:  

a) Kryterium wiedzy i doświadczenia 
b) Cena 

5. Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę na realizację usługi po upublicznieniu 
wyników postępowania. Umowa zawierała będzie wszystkie warunki określone  
w postępowaniu. Wszelkie zmiany umowy będą możliwe w drodze negocjacji,  
ale bez zmiany żadnego z warunków udziału w postępowaniu (tj. kryteriów).  

6. Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi 
i niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym Zapytaniem 
ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów przygotowania oferty lub 
ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez nich od 
postępowania lub wyboru innego Wykonawcy przez Zamawiającego. 

7. Zadanie zostanie podzielone między kilku wykonawców. Wykonawca składając ofertę 
zobowiązuje się do zrealizowania minimum  80 godzin doradztwa. Maksymalna liczba 
godzin doradztwa, która zostanie zlecona jednemu Wykonawcy to 160 godzin.  

8. Zamawiający może udzielić wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, 
polegających na powtórzeniu podobnych usług, o ile stały się niezbędne i spełnione 
zostały warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 



 
 
 

 
  

 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 
SKŁADANIE OFERT 

 
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 
ogłoszenia niniejszego zapytania tj. do dnia 08.02.2018 r. 
 
Ofertę można przesłać e-mailem (skan własnoręcznie podpisanej oferty wraz z kompletem 
potwierdzonych dokumentów) na adres: magdalena.skowronska@wiosna.org.pl  
lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 
Kraków lub przesłać pocztą/kurierem na w/w adres do dnia 08.02.2018 r. (liczy się data 
wpływu). 
 
 
Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy   
2. Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia/zrealizowanych działań w zakresie określonym 

wymogami 
3. Załącznik nr 3 - Wykaz publikacji określonych wymogami 
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. 

 
 


