
 

 

 

 

 

Poznań, 02 października 2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-15/Z/2017 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. 

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań  

NIP 7781411344, REGON 634512019, KRS 0000174198 

tel. 61 656 35 00, faks 61 656 35 66 

 

Zamówienie finansowane ze środków unijnych w ramach projektu: 

- „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie 

ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+”  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Działanie 1.5. 

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.1 Instrumenty finansowe 

podnoszące konkurencyjność MŚP. 

- „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach 

inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 

„Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Wielkopolskiego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013”;  

 - w ramach projektu Regionalnej Instytucji Finansującej współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zadanie 

finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa oraz ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;  

- Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc 

Techniczna 2014-2020; 

- Projekt pt.: „Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię”, realizowany w ramach Osi 

Priorytetowej 6 „Rynek pracy” Działania 6.3 „Samozatrudnienie i przedsiębiorczość” Poddziałania 

6.3.2 „Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO”; 

- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa  

w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt nr RPWP.06.05.00-30-0152/16 pn. „Usługi rozwojowe 

kluczem do sukcesu” realizowany w ramach Działania nr 6.5. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością 

zgodnie z ISO 9001:2015 dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

Sp. z o.o. dla wszystkich procesów realizowanych przez Spółkę tj.: 

- udzielanie pożyczek mikro i małym przedsiębiorcom na rozpoczęcie oraz rozwój działalności 

gospodarczej, 

- udzielanie dotacji na rozwój przedsiębiorczości, 

- świadczenie usług szkoleniowych, doradczych o charakterze ogólnym oraz informacyjnym 

mikro, małym i średnim przedsiębiorcom oraz podmiotom podejmującym działalność 

gospodarczą. 

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami. 

2. Liczba pracowników Wielkopolskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości Sp. z o.o. objęta 

zakresem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 wynosi 77 osób. Podział na ilość i 

zakres świadczonych usług w lokalizacjach: 

 Poznań – 67 osób – zakres działalności:  



 

 

 

 

 

- udzielanie pożyczek mikro i małym przedsiębiorcom na rozpoczęcie oraz rozwój działalności 

gospodarczej, 

- udzielanie dotacji na rozwój przedsiębiorczości, 

- świadczenie usług szkoleniowych, doradczych o charakterze ogólnym oraz informacyjnym 

mikro, małym i średnim przedsiębiorcom oraz podmiotom podejmującym działalność 

gospodarczą. 

 Oddział w Pile – 3 osoby – zakres działalności: 

- świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych, doradczych udzielanie pożyczek oraz 

wynajem i zarządzanie nieruchomościami. 

 Filia w Kaliszu – 2 osoby – zakres działalności: 

- świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych, doradczych. 

 Punkt Informacji Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu – 2 osoby – zakres 

działalności: 

- świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych, doradczych. 

 Punkt Informacji Funduszy Europejskich w Pile – 3 osoby – zakres działalności: 

- świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych, doradczych. 

3. Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w następujących Jednostkach: 

a) Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – ul. Piekary 19,  

61-823 Poznań 

b) Oddział WARP Sp. z o.o. w Pile – ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła 

c) Filia WARP Sp. z o.o. w Kaliszu – Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz 

d) Punkt Informacji Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu – ul. Poznańska 33,  

64-300 Nowy Tomyśl 

e) Punkt Informacji Funduszy Europejskich w Pile – ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

a) posiadania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na wydawanie kredytowanych  

Certyfikatów IDO 9001:2015. Na potwierdzenie Wykonawca przedłoży dokument (oryginał 

lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) o spełnieniu warunku posiadania 

akredytacji;  

b) posiadania minimum 5-letniego doświadczenia w świadczeniu kompleksowych usług 

certyfikacyjnych z zakresu systemów zarządzania jakością; 

c) posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie audytowania wg wymagań normy ISO 

9001:2015 – minimum 5 takich audytów. Na potwierdzenie Wykonawca przedstawi wykaz 

certyfikowanych firm i jednostek; 

d) posiadania doświadczenia w zakresie nadzorowania zintegrowanego systemu zarządzania 

jakością i kontroli zarządczej. Na potwierdzenie Wykonawca przedstawi 2 listy 

referencyjne; 

e) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

f) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. 

 

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY: 

1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz 

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości 

uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

2. Do oferty należy dołączyć aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis 

 właściwego rejestru gospodarczego. 



 

 

 

 

 

3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie 

wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to 

musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym podatek 

VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

7. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie. 

8. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową. 

9. Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania 

oferty, zapisanych stron oferty oraz załączników. 

10. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w treści oferty muszą być naniesione 

w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/y uprawnioną/e do 

podpisywania oferty . 

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu. Zaleca się, aby opakowanie 

posiadało nazwę i adres Wykonawcy. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

13. Nie spełnienie warunków udziału w postepowaniu określonych w pkt. II, III, IV  

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem:  

a. kuriera lub poczty za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki: 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań 

z dopiskiem „WARP-15/Z/2017 Zapytanie ofertowe – ISO”. 

b. złożyć osobiście w sekretariacie Spółki piętro IX, pokój 908 w zamkniętych kopertach  

z dopiskiem „WARP-15/Z/2017 Zapytanie ofertowe – ISO”. 

2. Oferty należy składać w terminie do 10.10.2017 r. do godziny 12:00.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień. 

7. Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania są:  

p. Anna Kalawska, tel. 61 656 35 00, email: anna.kalawska@warp.org.pl  

p. Andrzej Janowski, tel.: 61 656 35 00, e-mail: andrzej.janowski@warp.org.pl 

 

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującym kryterium: 

 cena wykonania zamówienia -  waga 100 % maks. ilość punktów 100 

Przyznaje się punkty według kryterium „cena”: 

        Cn 

Ilość punktów = ------------ x 100 x „waga kryterium”  

          Cbo 
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gdzie:    

 Cn najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert 

 Cbo cena brutto badanej oferty.  

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

 

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Przewidywane terminy przeprowadzenia audytów: 

 październik-listopad 2017 (recertyfikacja) 

 październik-listopad 2018 (audit pośredni) 

 październik-listopad 2019 (audit pośredni) 

Dokładna data każdego spotkania musi zostać ustalona w porozumieniu z Zamawiającym. 

 

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. 

 

X. PŁATNOŚCI: 

Płatność za wykonanie zamówienia – przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

 

XI.   ZASTOSOWANA PROCEDURA: 

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

wartości nieprzekraczającej  kwoty  określonej  w  art.  4 pkt.  8 ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.). 

2. Zapytanie ofertowe – zgodnie z Regulaminem zakupów WARP Sp. z o.o. oraz zasadą 

konkurencyjności. 

3. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego jeśli najkorzystniejsza oferta przewyższy szacowany koszt jaki założył 

Zamawiający. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz może 

unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do WARP-15/Z/2017 – Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 do WARP-15/Z/2017 – Oświadczenie Wykonawcy 

 


