Katowice, dnia 16.01.2014r.
40-053 Katowice, ul. Barbary 21
e-mail: ris@conart.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EFS/EKO/2014
Firma Conart Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu „Ekologicznie znaczy Logicznie”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1., współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym
przygotowania i przeprowadzenia działań doradczych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
I.

ZAMAWIAJĄCY

Conart Sp. z o.o.
ul. Barbary 21
40-053 Katowice
NIP: 634-22-50-387
tel./ fax: 32 253 71 33
e-mail osoby do kontaktu: ris@conart.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-CPV 79400000-8
Przygotowanie, przeprowadzenie działań doradczych wyszczególnionych poniżej:
1.Przygotowanie kwestionariusza EKO pozwalającego ocenić potrzeby/braki w zakresie „zielonej
gospodarki” Spółdzielni Mieszkaniowej, zawierającego oprócz podstawowych danych Spółdzielni
Mieszkaniowej minimum 5 pytań dotyczących działań, usług, strategii itp. analizowanej Spółdzielni
oraz 90 pytań , po 10 z każdego z poniższych obszarów:
- możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych (i źródeł ich finansowania), dla
pracowników i kadry zarządzającej,
- budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy,
- ekoinnowacji,
- zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie,
- zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii,
- audytu energetycznego,
- audytu ekologicznego,
- marketingu ekologicznego,
- zielonych zamówień/zakupów.
2. Analizę kwestionariuszy EKO opisanych powyżej dla 30 Spółdzielni Mieszkaniowych i jej
przedstawienie, w przeciągu 2 dni roboczych od otrzymania danych do analizy, każdej ze Spółdzielni,
w wersji papierowej i elektronicznej (Word) .
3. Przygotowanie planów/ programów możliwych do wdrożenia rozwiązań proekologicznych dla 30
Spółdzielni Mieszkaniowych. Zakres prac obejmuje: wizyty w Spółdzielniach, analizę danych
uzyskanych na miejscu wraz z uwzględnieniem analizy kwestionariusza EKO, ciągły kontakt
bezpośredni (spotkania) w siedzibie Conart Sp. z o.o. i siedzibach Spółdzielni, opracowanie w wersji
papierowej i elektronicznej (Word) planów/ programów wdrożeń działań proekologicznych i
przedstawienia ich w przeciągu 5 dni od daty ustalenia rozpoczęcia działań w każdej ze wskazanych
Spółdzielni.
Za dzień doradztwa ustala się 5 godzin zegarowych.
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4. W ramach realizacji usługi Oferent zobowiąże się dodatkowo do:
1.bezpośrednich spotkań z przedstawicielem Conart Sp. z o.o. w siedzibie firmy Conart,
2.przyjęcia do realizowania wszelkich wskazówek i sugestii przedstawiciela Conart Sp. z o.o.,
3.przedstawienia wszelkich analiz zgodnie z ustalonym harmonogramem,
4. przetwarzania danych osobowych uczestników w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych
osobowych, wyłącznie w celu realizacji usługi stanowiącej przedmiot zapytania,
5. stosowania się do wszelkich wymogów wynikających z faktu, że usługa jest współfinansowana ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w szczególności:
a. oznaczania materiałów zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego,
b. informowania uczestników doradztwa o dofinansowaniu,
c. prowadzenia dokumentacji doradczej zgodnie ze wzorem otrzymanym od Zamawiającego,
d. przekazania wszystkich niezbędnych materiałów i dokumentów związanych ze świadczoną usługą
bezpośrednio Zamawiającemu,
f. poddania się kontrolom dokonywanym przez upoważnione podmioty w zakresie związanym
ze świadczoną usługą.
6. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich problemach w realizacji usługi,
a w szczególności o wszelkich zdarzeniach czy okolicznościach mogących skutkować niewykonaniem
lub opóźnionym wykonaniem usług koniecznych do pomyślnego i terminowego ich ukończenia.
III. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1.Kryteria obligatoryjne:
L.p. Kryterium
realizacja w okresie ostatnich 3 lat usług szkoleniowych i/lub doradczych
1.
dla min. 100 klientów z grupy podmiotów zajmujących się gospodarką
mieszkaniową (spółdzielnie, wspólnoty).
2.

3.

4.

potwierdzenie
wykaz szkoleń i działań
doradczych dla klientów
zajmujących się gospodarką
mieszkaniową (zał. nr 1)
wykwalifikowana kadra pracownicza o dużej dyspozycyjności wykaz kadry pracowniczej
i elastyczności – co najmniej 2 pracowników etatowych zajmujących się w (zał. nr 2)
przeciągu 2 ostatnich lat zarządzaniem projektami szkoleniowymi i/lub
doradczymi o wartości pow. 250 tyś. PLN i posiadających odpowiednie
doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami ( min. 1 osoba będąca
w okresie ost. 2 lat kierownikiem projektu szkoleniowego i /lub
doradczego i 1 osoba mająca studia podyplomowe/dzienne w zakresie
zarządzania projektami lub posiadająca certyfikat PRINCE2 Fundation).
Zapewnienie kadry merytorycznej w ilości min. 5 doradców, wykaz doradców ( zał. nr 3)
posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe adekwatne do
prowadzenia działań doradczych w projekcie (każdy min. 3 letnie
doświadczenie, w tym okresie min. 200 godz. przeprowadzonych działań
doradczych zg. z obszarem projektu, samochód, laptop) w tym min. 2
doradców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u Wykonawcy.
posiadanie przez firmę potencjału ekonomicznego pozwalającego na oświadczenie_
potencjał
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, to jest udokumentowany ekonomiczny ( zał. nr 4)
obrót za ostatnie 2 zamknięte lata obrotowe w wysokości w sumie
minimum 4 mln PLN, poświadczone przez zarząd firmy oraz głównego
księgowego
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2. Kryteria pozostałe-punktowane:
L.p. Kryterium
Opis
1.

merytoryczne

2.

doświadczenia

3.

systemowe

4.

ceny

opis przebiegu działań doradczych
wraz ze wzorami dokumentów
będących ich wynikiem w tym wzory
tabel/ rysunków/ wykresów

realizacja jako beneficjent (Lider lub
Partner) w okresie ostatnich 3 lat
projektu
szkoleniowego i/lub
doradczego z zakresu tematyki
ochrony środowiska
dofinansowanego z EFS, który objął
działaniami doradczymi min. 30
przedsiębiorstw.
doświadczenie w zakresie realizacji
projektów
szkoleniowych
i/lub
doradczych jako beneficjent (Lider
lub
Partner)
dofinansowanych
w ramach EFS, każdy o wartości
minimum 400 tyś. PLN

Sposób
oceny/
wymagane waga
dokumenty
1. ocena
opisu
działań 0,4
doradczych0-10pkt
2. ocena wzoru dokumentów
dot. analizy arkuszy EKO0-10 pkt
3. ocena wzorów dokumentów
dot. P/P wdrożeń działań
proekologicznych- 0-10 pkt
Ostateczna ocena to średnia
arytmetyczna powyższej punktacji
wykaz projektów w ramach EFS (zał.
nr 5) + potwierdzenie realizacji i
zakończenia
O – 0 pkt
1 projekt- 10 pkt
2 projekty -20 pkt
3 i więcej projektów-30 pkt

wykaz projektów w ramach EFS (zał. 0,3
nr 5) + potwierdzenie realizacji i
zakończenia
0-1 rok –o pkt
Pow.1 do 2 lat- 10 pkt
Pow.2 do 5 lat – 20 pkt
Pow.5 lat- 30 pkt
ilość usług, każda o wartości nie wykaz usług z obszaru projektu (zał.
mniejszej
niż
7500,00
PLN, nr 6) ) + potwierdzenie realizacji i
w
obszarze
projektu
(ilość zakończenia
udokumentowanych, zakończonych
w przeciągu ostatniego roku usług O usług – 0 pkt
w zakresie zielonej gospodarki)
1 -10 usług - 10 pkt
11-20 usług -20 pkt
Pow.20 usług -30 pkt
system zarządzania jakością zgodnie certyfikat/ oświadczenie Oferenta
0,1
z postanowieniami normy PN-EN ISO
9001:2009
(dopuszczalny
bez brak certyfikatu/oświadczenia– 0 pkt
certyfikatu,
ale
musi
zostać certyfikat/oświadczenie – 10 pkt
potwierdzone, że
system działa
i obowiązuje w firmie na bazie
oświadczenia Oferenta)
łączna cena brutto za wszystkie C min /C n x 100
0,2
elementy wskazane w zapytaniu
C min- najniższa cena
C n- cena oferty analizowanej
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3. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty:
3.1 Końcowa ocena oferty zostanie wyliczona według następującego wzoru:
Końcowa ocena oferty =
(ocena kryterium merytorycznego x waga kryterium merytorycznego + ocena kryterium doświadczenia
x waga kryterium doświadczenia + ocena kryterium systemowego x waga
kryterium systemowego + ocena kryterium cenowego x waga kryterium cenowego )*100
3.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa końcową ocenę.
3.3 Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
udzielenie zamówienia zgodnie z budżetem projektu, oferta ta zostanie odrzucona, a wybrana zostanie
następna oferta o najwyższej wartości punktowej, o ile cena zawarta w tej ofercie nie będzie
przekraczać kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia.
IV. MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert,
zmodyfikować treść zapytania. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia
przekazane zostaną wszystkim Oferentom, którym przekazano zapytanie. Bedą one wiążące przy
składaniu ofert. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach
zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Oferenci, którym przekazano
zapytanie.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Rozpatrywane będą tylko oferty spełniające wszystkie kryteria obligatoryjne wymienione
w pkt. III podpkt. 1 niniejszego zapytania oraz złożone w wymaganym terminie.
2. Na niniejsze zapytanie nie można składać ofert częściowych.
3. Oferta powinna zawierać:
• nazwę i adres Oferenta (wraz z danymi osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Oferenta),
• potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
w imieniu Oferenta aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru
wraz z danymi osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Oferenta,
• dokumenty potwierdzające spełnienie przez Oferenta kryteriów obligatoryjnych wymienionych w
pkt. III podpkt. 1 zapytania,
• dokumenty potwierdzające spełnienie przez Oferenta kryteriów pozostałych wymienionych w pkt. III
podpkt. 2 zapytania,
• łączną cenę brutto w PLN za przygotowanie, przeprowadzenie i opracowania kwestionariuszy EKO,
analiz kwestionariuszy EKO, planów/programów wdrożeń działań proekologicznych o których mowa w
pkt. II , podpkt.1,2,3,4 zapytania oraz proponowany termin zapłaty ( minimum 21 dni),
• wszystkie załączniki od 1 do 7.
4. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres ris@conart.pl, w tytule wiadomości wpisując
„Odpowiedź na zapytanie ofertowe 1/EFS/EKO/2014”.
5. Termin składania ofert upływa w dniu 03.02.2014r. o godzinie 16.00.
Biuro Projektu:
Conart Sp. z o.o.
40-053 Katowice
ul. Barbary 21
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