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Zapytanie ofertowe nr 5
z dnia 7.06.2017 r.
I.

Zamawiający

Wikpol Sp. z o.o., z siedzibą Konopnica 208B, 21-030 Motycz, NIP: 712-015-26-09, Regon: 430039029
Nr KRS: 0000063535.
II.

Przedmiot zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie wzornictwa
przemysłowego dla pracowników Wikpol Sp. z o.o. Szkoleniem objęte będą Działy:




Projektowania (konstruktorzy mechanicy, automatycy) – 10 osób
Handlowy i Marketingu – 6 osób
oraz Członek Zarządu odpowiedzialny za wzornictwo – 1 osoba

Usługa będzie realizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
POPW, oś priorytetowa I, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję II Etap.
III.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania:

Celem szkolenia jest wprowadzenie pracowników Wikpol Sp. z o.o. biorących udział w powstawaniu
produktów w tematykę wzornictwa przemysłowego oraz design thinking.
Tematyka szkoleo powinna obejmowad m.in następujące zagadnienia:





IV.

Analiza cech, jakie musi spełniad dobrze zaprojektowany produkt
Zasady efektywnej współpracy z projektantami wzornictwa przemysłowego
Wprowadzenie do design thinking
Zarządzanie wzornictwem w przedsiębiorstwie
Wykorzystanie designu w komunikacji marketingowej
Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu może brad udział każdy podmiot posiadający odpowiednie kompetencje do
należytego wykonania przedmiotu zapytania.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Wikpol Sp. z o.o. może żądad od oferentów wyjaśnieo dotyczących
treści złożonych ofert i/lub uzupełnieo.
4. Wikpol Sp. z o.o dopuszcza możliwośd powierzenia przez oferenta części zadao podwykonawcom,
jednak ten fakt oraz zakres powinien byd wyraźnie zaznaczony w ofercie.
5. Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązao kapitałowych i/lub
osobowych z Wikpol Sp. z o.o.
V.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zapytania: do 6 miesięcy od daty wyboru Wykonawcy.

Systemy zrobotyzowane

Wagi przemysłowe

Maszyny pakujące

VI.

Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna odnosid się do poszczególnych elementów szczegółowego opisu przedmiotu
zapytania, ujętych w punkcie III.
2. Dla każdej z głównych grup działao, tj. systemu identyfikacji wizualnej, materiałów handlowych
i pozostałych elementów komunikacji wartośd usług może byd podana zbiorczo.
3. Wartośd poszczególnych usług oraz całkowita wartośd oferty powinna zawierad ceny netto i brutto
w PLN.
4. Oferta powinna zawierad informację, czy oferent uwzględnia insight w trakcie prac projektowych
oraz krótki opis metody.
5. Oferta powinna byd przygotowana na dołączonym do zapytania formularzu ofertowym,
obejmującym:
 odpowiedzi na pytania zwarte w tabelach w części I (Zakres merytoryczny, Potencjał
szkoleniowy, kompetencje zespołu)
 program szkolenia
 wykładowcy i ich profile zawodowe
 cenę netto i brutto wykonania usługi, określoną w PLN i zawierającą wszelkie koszty Wykonawcy
 warunki płatności
 termin realizacji liczony od daty podpisania umowy
 dane Oferenta
VII. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium
Termin realizacji
Cena

Punktacja
najkrótszy termin/termin oferenta*10 (max 10 pkt)
najniższa cena/cena oferenta* 10 (max 10 pkt)

Zakres merytoryczny szkolenia

max. 7 pkt

Potencjał szkoleniowy – kompetencje zespołu

max. 5

Maksymalna suma punktów

32

2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilośd punktów w
oparciu o ustalone kryteria. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku
oferentów, o wyborze zadecyduje spotkanie lub rozmowa z wybranymi wykonawcami usługi.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru
oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty powinny byd przesłane za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
agrzyb@wikpol.com.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Wikpol Sp. z o.o.,
z siedzibą: Konopnica 208B, 21-030 Motycz do dnia 30 czerwca 2017 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IX.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Wynik oraz wybór najkorzystniejszej oferty będą ogłoszone na stronie internetowej pod adresem
www.wikpol.com.pl.
X.

Dodatkowe informacje

1. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.wikpol.com.pl.
2. Dodatkowych informacji udziela Anna Grzyb, tel.: 81 503 23 30 w. 41, email: grzyb@wikpol.com.pl
XI.

Załączniki

Załącznik nr 1. Wzór oświadczenia
1. Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, jest / nie jest powiązany kapitałowo ani
osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w szczególności poprzez:
-

uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej,
posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawanie w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zapoznałem się i akceptuję warunki zapytania ofertowego z dn. 7.06.2017 r.
3. Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

………………………………………………… dnia …………………… 2017 r.

