
                               

                                     

 

 

 

Warszawa, 18 maja 2017r. 

 
fast-sms.net Mariusz Ferdyn   
       

 
Zapytanie o ofertę 

W związku z realizacją  projektu "Bon na doradztwo dla firmy fast-sms.net Mariusz Ferdyn" 

zapraszamy do składania ofert na: na realizację usług doradczych w ramach projektu. 
 
Dane zamawiającego 
fast-sms.net Mariusz Ferdyn 
ul. Lizbońska 4/80 
03-969 Warszawa 
 
Wprowadzenie 
fast-sms.net Mariusz Ferdyn prowadzi działalność od 2003 r. w branży informatycznej. 
Przedsiębiorca dąży do rozwinięcia na rynku nowego produktu – narzędzia do udostępniania 
wirtualnych laboratoriów komputerowych w chmurze. W związku z tym przedsiębiorca 
poszukuje wykonawcy usług doradczych.    
 
Opis przedmiotu zapytania 
Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi doradcze obejmujące: 

 Analiza i rekomendacje w zakresie koncepcji nowego produktu 

 Analiza uwarunkowań prawnych dla rozwoju nowego produktu 

 Analiza rynku i badanie potencjalnych odbiorców 

 Analiza możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania dla rozwoju produktu  

 Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem nowego produktu 

 Przygotowanie Biznes planu i modelu finansowego przedsiębiorstwa  
 
Wymagania dotyczące oferentów 

 Oferentami nie mogą być przedsiębiorstwa powiązane kapitałowo bądź osobowo z 
Zamawiającym. 

 Oferent powinien posiadać stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji 
projektów o podobnym zakresie oraz skali.  

 Oferent powinien być jednostką akredytowaną - akredytacja Instytucji Zarządzającej 
RPO WM 2014-2020 lub Ministerstwa Rozwoju dla ośrodków innowacji świadczących 
usługi proinnowacyjne. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę 
wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie 
spełnia – na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę dokumentów. 

 Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach zamówienia.  

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 



                               

                                     

 

 

 

Kryteria wyboru ofert 
1. Cena : 80 % - maksimum 80pkt  

W ramach tego kryterium pod uwagę będzie brana cena netto  za wykonanie prac zawartych 
w zapytaniu. Punktacja: od 1- 80 pkt    wg wzoru: 

 
Pkc = ( najniższa oferowana cena spośród wszystkich oferentów  / cena badanej oferty ) x 
80 
gdzie Pkc – to ilość punktów w kryterium cena 
 
Maksymalna ilość punktów, jaką oferta może uzyskać w wyniku oceny wynosi 80. 

 
Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji zawartych w ofercie przez komisję 
powołaną w celu oceny ofert. 

 
2. Termin realizacji badania 20 % - maksimum 20 punktów 

Maksymalna ilość punktów, jaką oferta może uzyskać w wyniku oceny wynosi 20. 
 
Punktacja:  

3. 0 pkt  powyżej 6 miesięcy   
4. 10 pkt 6 miesięcy 
5. 20 pkt poniżej 6 miesięcy 

 
Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji zawartych w ofercie przez komisję 
powołaną przez Zarząd Spółki w celu oceny ofert. 
 
Termin ważności oferty  
180 dni od dnia złożenia. 
 
Termin i miejsce składania ofert: 
Oferty należy składać do 30 maja 2017r. do godziny 16.00 
 
Oferty proszę składać w formie pisemnej lub elektronicznej  na formularzu dołączonym do 
zapytania ofertowego stanowiącego  Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu  
na adres:  
fast-sms.net Mariusz Ferdyn 
ul. Lizbońska 4/80 
03-969 Warszawa 
lub 
mailowo na adres mf@fast-sms.net  
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej www.fast-sms.net.  
  
 

mailto:mf@fast-sms.net
http://www.fast-sms.net/


                               

                                     

 

 

 

Zastrzeżenia 
Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość: 

 Prowadzenia dalszych rokowań z wybranymi oferentami. 

 Zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zapytania ofertowego poprzez wprowadzenie  zamówień dodatkowych, zamówień 
uzupełniających  z wykonawcą  zamiennych, korekt i rozwiązań logistycznych – 
najlepszych z punktu widzenia Inwestora w trakcie realizacji inwestycji/prac 
badawczych. 

 Wydłużenia terminów wykonania  zamówienia w  trakcie realizacji projektu, 
zawartych w umowie z wykonawcą.   

 Unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 Oferent może zostać wykluczony z postępowania jeśli poda rażąco niską cenę. Za 
rażąco niską cenę uznawane jest gdy cena oferty jest niższa o 30% od szacowanej 
przez Zamawiającego wartości zamówienia lub o 30% od średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci się do Oferenta o 
udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny. 

 
fast-sms.net Mariusz Ferdyn zapewnia, że wszyscy oferenci mają taki sam dostęp do 
informacji dotyczących zamówienia na przeprowadzenie prac badawczych i żaden 
wykonawca nie jest uprzywilejowany względem pozostałych, a postępowanie 
przeprowadzone jest w sposób transparentny. 
 
 
 
 
 
 



                               

                                     

 

 

 

Załącznik nr 1 
Formularz ofertowy 

 
miejsce, dnia …………..………. 
 
 
Oferent 
Nazwa: ……………………………………….. 
Adres:   ……………………………………….. 
 
   ………………………………………..   
 
Telefon: ……………………………………….. 
 
NIP:   ………………..  
REGON: ……………………….….. 
 
 
Posiadana akredytacja: 
 

IZ RPO WM - akredytacja Mazowieckich Instytucji Otoczenia 
Biznesu (IOB) świadczących prorozwojowe usługi doradcze o 
specjalistycznym charakterze 

  

Ministerstwa Rozwoju - akredytacja Ośrodków Innowacji 
świadczących usługi proinnowacyjne. 

  

 
Oferta 
Po zapoznaniu się z treścią Zapytania Ofertowego fast-sms.net Mariusz Ferdyn z dnia 18 
maja 2017r.  na usługi doradcze składamy następującą ofertę:  
 
Oferta  
Oferowana przez nas cena na usługi doradcze wynosi: ……………… zł netto 
 
Szczegółowe zestawienie wyceny prac w ramach oferty 
 

Przedmiot oferty (zadania/etapy) Cena netto 
(PLN) 

Stawka 
jednostkowa 

(PLN) 

 Analiza i rekomendacje w zakresie koncepcji nowego 
produktu 

  

 Analiza uwarunkowań prawnych dla rozwoju nowego 
produktu 

  

 Analiza rynku i badanie potencjalnych odbiorców   



                               

                                     

 

 

 

 Analiza możliwości pozyskania zewnętrznego 
finansowania dla rozwoju produktu 

  

 Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa z 
uwzględnieniem nowego produktu 

  

 Przygotowanie Biznes planu i modelu finansowego 
przedsiębiorstwa  

  

Razem   

 
Termin realizacji badania  w miesiącach: …………………………………………………………………… 

 
 
Oferta ważna 180 dni od daty złożenia. 
 
Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam nie jest powiązany kapitałowo ani 
osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta. 
 
 
Podpis: 
 
 
..................................................... 
 
..................................................... 


