= :uq:gm#€s%Łeb L #eLsęapospoLf ta 5

rwę{ET`o*ZLi%#

UnE|amEYs::3|:|S*
Str`iktuiahe i in`^/estyqTrp:

11

Proj ekt współfinansowany przez Unię Europej ską w ramach Europej skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 5 do R;egulaminu udzielania voucherów dla przedsiębiorstw
„ Wrzór „

ZAPYTANIE 0FERTOWE
1.

DANEMŚP-ZAMAWIAJĄCEGO

Ną" MŚP,; 'ągódnft2yź,dokumaffirir.:<y}L';S®ąĘ*\.:. KITA SOLUTIONS - MARCIN KITA

Marcin Kita

Ęj%; i #5Ł?Ó+~osbby d®;#%ffi..;--y

.Telefm kmtakft)wy= Ó..~ y „i-::`:,'ł;(-,-t,^,c^(-f

602 601816

^ Eriii:-`^ -,^,-

solutions®,kita.t)l
•gzdQkitrienlemrejestrowym

`dr+ `idm M" xt+łuś--,(_`ą,ż`,

yw®jffi-ft®,.
--ł`--`-;(-śż,((„~j`,,`t{s;;t»r#tź.t;r3ty (

ł,^ś

ł łya tz,^

Kielce
:,.,

Kri^ Pb#Wy i riejsco#Óś
,z{;ćzj;ł.,^^A:~?±:ę:}ś;:;ś,;ż ,S:,„

t „ t\.ć,\„

świętokrzyskie

(ź_y

Ś `mićaż':`2:,ł)

.

25-751 Kielce

y;~. v,= tyrt^: y

Kryształowa
^

*^_,

':>N*ąjĘ"n*`]ókałut;,;,-t;;Ż.łr*:»`yr,„{:i3i;€Z3t:toy,y

-t"ip^--;y:c :'

11.

ł-

•/y

'

,.

8/1

6571297611

DANE DOTYCZĄCE ZAMOWIENIA -USŁUGI I)ORADCZEJ

Usluga doradcza w zakresie ana]izy i wsparcia wprowadzenia do
oferty narzędzi analitycznych eksp]oracji danych opartych na
oprogramowaniu w chmurze typu opensource
Dzia[alnośćfłrmy:

Fima

specjalizująca

się

w

doradztwie

w

zakresie

systemów

infomatycznych, głównie zarządzania i wspomaganie procesów w
przedsiębiorstwach. Fima oferuje: analizy systemowe i bizmesowe
pTzedsiębiorstw
ze
szczególnym
uwzględnieniem
systemów
infomatycznych, doradztwo w zakresie wdrożeń systemów IT, projekty

systemów infomatycznych (ERP/MRP2/CRM), wsparcie w nadzorze
dostawy i wykonania systemów. Ponadto w ofercie zmajduje się
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doradztwo i wsparcie we wdrażaniu, wykorzystywaniu i dostosowaniu
nowoczesnych

technologii

AR/VR/IOT/Mobile

do

podniesienia

efektywności przedsiębiorstw, jak również wykorzystania cyffowych

mediow i srodkow przekazow w nowoczesnym marketingu.
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Opis zapotrzebowania :
Usługa doradcza składać się będzie m.in. z:

•

Analizy dotychczas swiadczonych usług i uzywamych w tym celunarzędzi

• Analizy obecnego rynku krajowego w zakresie usług i rozwiązańoartchnaoroamowaniuwchmuze
(
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P gr•Zdefiniowaniedocelowych grup klientów•Zaprojektowanierozszerzeniaofertyfimy o nowe narzędzia

analitycme eksplorac]i danych opartych na oprogramowaniu wchmuzetypuopensource•Przygotowanieofertyzawierającejwersjędemonstracyjnąrozwiązania
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nowej

usługi.
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przeprowadzonych analiz, i plan wdrożenia nowej oferty fimy.
*

D usluga standardowa

X usluga specjalistyczna

73220000-0 Uslugi doradcze w zakresie rozwoju
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Marzec 2020 - Paździemik 2020
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do 30 grudnia 2019, godzina 12.00

W fomie elektTonicznej -email

KRYTERIA DOSTĘPU UMOZLIWIAJĄCE USŁUGODAWCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
I SPOSÓB OCENY
(* Nie dotyczy: - Instytucji Otoczenia Biznesu posiadających akredytację Ośrodka lnnowacji wydaną
przez właściwe Ministerstwo. 108, które otrzymały akredytację Ośrodka lnnowacji spehiają poniżej
wymienione kryteria;
-Instytucji Otoczenia Biznesu zapisanych w katalogu usługodawców na platfomie intemetowej)
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Espelnia
E niespelnia
E niedotyczy
Weryfikacja
spełnienia
kTyterium
na
podstawie
oświadczenia złożonego przez Podmiot

Dspelnia
Dniespelnia
l niedotyczy
Weryfikacja
spehienia kryterium
na podstawie
informacj i złożonych przez Podmiot
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Espelnia

`UstużadFaac3r odrso najmnć€jl2 łRićsi#;''/' '

Weryfflcacja

Eniespelnia
spełnienia

E niedotyczy

kryterium

na

podstawie

infomacji złożonych przez Podmiot wraz z dokumentem
rejestracyjnym .
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|spelnia

l niespelnia

l niedotyczy

Weryfikacja
spełnienia kryterium
na
podstawie
infomacji w fomie oświadczenia złożonego przez
Podmiot. Infomacje mają potwierdzić czy 108 posiada
osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz posiada
wyposażenie
biuowe
zapewniające
właściwe

przechowywanie
dokumentacj i
związanej
ze
świadczeniem usług oraz dysponowanie urządzeniami
technic2mymi
zapewniającymi
właściwą
obshigę
podmiotów korzystających z usług, w szczególności

sprzętem komputerowym wraz z oprogramowmiem
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biuowvm
Espelnia
E niespelnia
Dniedotyczy
Weryfikacja
spehienia kryterium
na podstawie
oświadczenia złożonego przez Podmiot, iż nie posiada
zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na
ubezpieczenia społec2me oraLz zdrowotne oraz nie

pozostaje pod zarządem komisarycznym, omz nie został
wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości oraz
nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie
likwidacyine, naorawcze lub restrukturvzacvine
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|spelnia

l niespełnia

l niedotyczy

Weryfikacja
spehienia
kryterium
na podstawie
wQkresieostatiGh31atlubj?źenjns*rmĘió\dżiała,Ó infomacji
złożonych
przez
Podmiot,
wraz
z
'.:lgSeę}piż31ata:®wostatnĘókrgsigódziąlągśq}.
udokumentowaniem (np. referencje, protokoły odbioru
usłuf!i, itp.).
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Espelnia
E niespelnia
Eniedotyczy
Weryfikacja
spełnienia kryterium
na podstawie
infomacji złożonych przez Podmiot:
Na
podstawie
wykształcenia,
doświadczenia
zawodowego, w t)m zwłaszcza w zakresie wykonywania
min. 3 ushig doradczych dla MŚP zbieżnych tematycznie
z
usługą
na,
którą
zapotrzebowanie
zgłasza
przedsiębiorca, obszary specjalizacji, kategorie usług
jakie będzie świadczyła dana osoba. podstawę

3yosdpao#3:#;z;zoFeshj:Ęw#n#ąosobą
•
•
•

stopnienaukowe,
kusy/szkolenia,
posiadane certyfikaty,

•

publikacje,

•

zmajomośćjęzyków obcych, itp.

Oświadczamy, iż ewentua[ne podwykonawstwo na zrealizowanie z[econej przez MŚP

uslugi doradczej nie przekroczy 70% kosztów przedmiotu Zamówienia.

IV.

KRYTERIA OCENY OFERT
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Cena rpLN1 /C` - min. 60%
Cena (C) - liczba punktów dla każdej ocenianej oferty zostamie wyliczona wg
tś

v;Zt(
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poniższego wzonL gdzie zaokrągleria dokonane zostaną z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku (min. 60 pkt):

C==xmźn.60%gdzielpkt=1%
bangdzie:
•,8#,€`»?l!lt#;(),ćśXś;tśż2;(;ćT*
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C - iLość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena" ;
Cmin - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ważnych i nieodTzuconychfirt.
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0 pkt.12-18 m-cy5pkt.powyżej18-36 m-cy

10 i)kt. i)owyżei 36 m-cv

0 pkt. 5 usług doradczych
5 pkt. powyżej 5 -25 usług doradczych
10 pkt. i)owyżej 25 usług doradczych
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0 pkt. - nie zatrudnia personelu
5 pkt - zatrudnia min.
1 osobę o
kwalifikaciach
w
zakresie
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lub
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2".ówiepi?y ć' ukóńczone

SzldołeQia~ w

ukończonych szkoleniach w powią-ym
zakresie
10 pkt - zatrudnia min.
1 osobę o
kwa]ifikacjach
w
zakresie
ICT
i
ukończonych szkoleniach w powią2mym
zakresie
Ó 4, . pgmió* v&riadsąr ~,`#st}g§: 5% #Óasęe~rć !fiirifliśsfflż`dłi t
0 pkt. podmiot nie świadczy wskazanych
spę&jałi2a€ji.wtijewódżłwaYśtiSĘÓpkł$8ĘĘ§żq#i{.;d#..wxj usług
~ j~` ~ksńsożdtm/acń
na izecz. ręzwQju~'.<ySłś|iggqqyęĘ\:. 5 pkt. - podmiot świadczy usługi w zakresie
~y'.Ó._ Śpćtiaiizacji
.
' wojewiódżtwą ójy :y. :. śahri;stokĘśki&śri'
min. 2 inteligentnych specjalizacji
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':€,ęóy^,y=t'8Ó"tiEżm€ąćfióris&rćiŁ]łźl-żećżJtizw®ĘriintiJłgmvah*;ÓśA 10 pkt - podmiot świadczy usługi w zakresie
min. 2 inteligentnych specjaLizacji i działa w
min. 2 konsorcjach na rzecz rozwoju
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INFORMACJ E DODATKOWE
1.
2.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Każdy Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko

3.
4.

jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN
Oferty, które wpłyną po temiinie zostaną odrzucone.
Zamawiający i podmiot nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z nim osobowo Lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czymości związane z przygotowaniem
i przęprowadzeniem 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,
c) pełnieniu fiinkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,

prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
]ub powinowactwa drugiego stopnia w Linii bocznej lub w stosunku
ieki lub kuateli.
osobieni
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•in Kilm

8 / 1, 25-751 Kjelce

podpis i pieczątM os ó€ł9-Ęb"^ABżriĘi.ft;`6i 6
do reprezentowania MSP

