
 
Warszawa, 15 czerwca 2017r. 

Zamawiający: 
CHEM-LINE Sp. z o.o. 
ul. Dworcowa 15 
09-402 Płock 
NIP: 774-27-28-019 
REGON: 611371746 
 
 

Z a p y t a n i e   o f e r t o w e 
 

na realizację usług doradczych 
w ramach projektu „Strategia rozwoju firmy Chem-Line Sp. z o.o.” 

 
 
Projekt planowany do realizacji w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, 
Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP - typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności 
przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 
 
 
I. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie 
o zamówieniu: 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania 
ofertowego. 
 

2. Miejsce publikacji zapytania ofertowego: 
- strona internetowa Zamawiającego: www.chemline.pl 
 

II. Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza polegająca na opracowaniu strategii rozwoju firmy 
Chem-Line Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji i zbudowanie przewagi konkurencyjnej. 
  
 
III. Specyfikacja zamówienia: 
 
Zamawiający jest liderem w sprzedaży instalacji grzewczych dla gospodarstw domowych, rolnictwa i 
przemysłu w swoim regionie. Od kilkunastu lat dostarcza propan w rynkowych, hurtowych cenach.. 
Cel jaki firma obrała na najbliższe miesiące działania to bycie konkurencyjnym w stosunku do 
standardów oferowanych na rynku poprzez zastosowanie telemetrii, która nie dość, że uatrakcyjni jej 
ofertę, wyróżni i zbuduje przewagę konkurencyjną, ale też wewnętrznie wesprze procesy logistyczne. 
Obecnie stoi przed zadaniem wdrożenia innowacyjnych technologii telemetrycznych. Efektem prac 
wybranego oferenta musi być przygotowana spójna strategia, gotowa do wdrożenia, zawierająca w 
szczególności takie elementy jak:  
 

● analiza pozycji konkurencyjnej 
● strategia ekspansji dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii 
● model biznesowy z UVP (unique value proposition) 



 
● strategia marketingowa wspierająca ekspansję na nowe rynku 
● strategia komunikacji do grup docelowych na nowych i istniejących rynkach 

 
IV. Rodzaj zamówienia: 
 
Usługa doradcza. 
KOD CPV – 74141110-3 – usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej 

 
 

V. Termin realizacji: 
 
Nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wybranym oferentem. 
 
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym: 
 

1. Wykonawcą przedmiotowej usługi (oferentem), może być Instytucja Otoczenia 
Biznesu, która uzyskała akredytację Instytucji Zarządzającej RPO WM (akredytacja Mazowieckich 
Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym 
charakterze) lub akredytację instytucji na szczeblu krajowym (Ministerstwa Rozwoju) dla 
ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne, właściwą dla realizacji Poddziałania 
2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-
2020. 

2. Wykonawca przedmiotowej usługi (oferent) posiada niezbędne doświadczenie w 
świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorców z branży ICT. 

3. Wykonawca przedmiotowej usługi (oferent) posiada niezbędne doświadczenie w 
świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorców w zakresie przeprowadzenia procesu 
poszukiwania inwestora 

4. Wykonawca przedmiotowej usługi (oferent) dysponuje odpowiednią kadrą 
umożliwiającą rzetelne wykonanie usług doradczych, w tym przynajmniej jedna osoba z zespołu 
posiada stopień naukowy. 

5. Wykonawca przedmiotowej usługi (oferent) złożył ofertę przed upływem terminu 
składania ofert, w sposób podany w ogłoszeniu. 

6. Wykonawca przedmiotowej usługi (oferent) przedstawił konkretne oczekiwania 
odnośnie wynagrodzenia. 

7. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane 
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 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, 

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. 

 
 



 
 
VII. Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty: 
 

1. Termin składania ofert: 22 czerwca 2017 roku do godziny 23:59 
 

2. Kryteria oceny: 
 

a) Cena (oczekiwane wynagrodzenie netto): maksymalnie 50 pkt. 
 

Sposób obliczenia: Pk1 =(Cn / Cr x 50 %) x 100  
Pk1 – ilość punktów dla kryterium  
Cn – najniższa oferowana cena  
Cr - cena oferty rozpatrywanej 
 

b) Wartość merytoryczna oferty: maksymalnie 50 pkt. 
 

Oferta prezentuje w sposób ponadprzeciętny harmonogram realizacji usługi, a także 
zawiera wyczerpujący opis sposobu podejścia Oferenta do realizacji usługi wraz z 
opracowaną i przedstawioną  metodologią przygotowania strategii rozwoju: 50 pkt 
 
Oferta prezentuje w sposób zadowalający harmonogram realizacji usługi, a także sposób 
podejścia do realizacji usługi  opracowania strategii rozwoju: 25 pkt 
 
Oferta prezentuje ramowy harmonogram realizacji usługi, bez opisu metody opracowania 
strategii: 5 pkt 
 

3. W konkursie ofert wygrywa oferta złożona przez instytucję spełniającą 
kryteria dopuszczające oraz uzyskującą największą liczbę punktów. 

 
 
VIII. Ustalenia dodatkowe: 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania 
przyczyn. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej ani wariantowej.  
3. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających. 
4. Podpisanie umowy z Oferentem ma charakter warunkowy. Zamawiający informuje, że 

uzależnia podpisanie umowy z wybranym Oferentem od wyników konkursu w ramach 
Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP - typ 
projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez 
udzielanie bonów na doradztwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach którego chce sfinansować usługę 
doradczą.  



 
 
 
IX. Informacje administracyjne: 
 
Oferty należy składać: 
 

1. Osobiście na adres (o terminie złożenia decyduje data wpłynięcia oferty do 
siedziby Zamawiającego): 
 

CHEM-LINE Sp. z o.o. 
ul. Dworcowa 15 
09-402 Płock 

 
2. Pocztą elektroniczną na adres (o terminie decyduje data wpłynięcia oferty 

na serwer pocztowy Zamawiającego): 
  

office@chemline.pl 
 
 
 


