Toruń, 21.05.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FE/04/2021
INELEKTRA SP. Z O.O. ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA USŁUGĘ DORADCZĄ
ZWIĄZANĄ Z PRZYGOTOWANIEM DO POZYSKANIA CERTYFIKATU VDE W RAMACH
PROJEKTU PN. „ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ INELEKTRA SP. Z O.O.
POPRZEZ WEJŚCIE NA NOWY RYNEK ZAGRANICZNY”

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający
INELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Szeroka 10/12, Sąd Rejestrowy: Sąd
Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000414419, NIP: 5213628860, REGON 146048746, kapitał zakładowy 5.000,00 zł,
tel. +48 56 690 42 54, e-mail: biuro@inelektra.com, strona internetowa: https://inelektra.com/
Osoba upoważniona do kontaktu:
e-mail: a.pucko@inelektra.com

Andrzej

Pućko,

tel.

+48

533

306

401,

2. Przedmiot postępowania
Niniejsze zapytanie dotyczy wyboru Wykonawców dla projektu pn. „Rozszerzenie działalności
eksportowej INELEKTRA Sp. z o.o. poprzez wejście na nowy rynek zagraniczny”.
3. Termin realizacji usługi
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę najpóźniej do 31.08.2021r.
4. Termin, miejsce i sposób składania ofert
A. Termin składania ofert upływa 31.05.2021r. o godz. 16:00.
B. Oferty cenowe w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
przesłać na adres: Szeroka 10/12, 87-100 Toruń. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w
formie elektronicznej na adres: a.pucko@inelektra.com
Oferty nadesłane pocztą będą brane pod uwagę pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę
na wyżej podany adres w wymaganym terminie.
C. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
5. Kryterium wyboru ofert – za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą
ilość punktów zgodnie z poniższymi wytycznymi.
LP.
A.
B.

Kryterium
Cena netto w PLN
Termin realizacji usługi

Znaczenie procentowe
kryterium
80%
20%

Maksymalna
punktacja
80
20

A. Cena netto – waga punktowa 80 pkt (80%). Liczba punktów w kryterium „Cena netto” będzie
przyznawana według poniższego wzoru:
Cena najniższa spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert
Cena w ofercie badanej

x80

B. Termin realizacji projektu – waga punktowa 20 pkt (20%). Kryterium zostanie ocenione wg
następującego schematu:
- do 40 dni – 20 pkt
- do 60 dni – 10 pkt
- do 90 dni – 0 pkt
6. Otwarcie ofert nastąpi 02.06.2021r. o godz. 10:00.
7. Środki na realizację usługi
Usługa będzie współfinansowana z grantu powierzonego na realizację przedsięwzięcia pn.
„Rozszerzenie działalności eksportowej INELEKTRA Sp. z o.o. poprzez wejście na nowy rynek
zagraniczny” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności
i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli
biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.
8. Cel projektu
Głównym celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy Inelektra Sp. z o.o.
poprzez wejście na nowy rynek zagraniczny, a także zwiększenie poziomu sprzedaży za granicą oraz
budowa marki Firmy w skali globalnej.

CZĘŚĆ II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi doradczej związanej z przygotowaniem do
pozyskania certyfikatu VDE.
Realizacja usługi będzie polegała na:
a) przygotowaniu Firmy do wdrożenia certyfikatu,
b) audycie przed certyfikacyjnym procesu produkcyjnego Firmy,
c) audycie przed certyfikacyjnym używanych przez Firmę komponentów produkcji.

CZĘŚĆ III. INFORMACJE DODATKOWE
Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach
do oferty jest Inelektra Sp. z o. o.
Inelektra Sp. z o. o. będzie przetwarzała dane osobowe w określonych celach, np. analizy
przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Wykonawca ma prawo zażądać dostępu
do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć
lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Wykonawca może też wnieść sprzeciw wobec

przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Wykonawców ma prawo do wycofania
wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
sprzed wycofania zgody. Jeśli Wykonawca ma wątpliwości czy dane są prawidłowo przetwarzane
przez Inelektra Sp. z o. o., to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZĘŚĆ IV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Inelektra Sp. z o.o. nr FE/04/2021

…………………………………………..………
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
ZAMAWIAJĄCY:
Inelektra Sp. z o.o.
ul. Szeroka 10/12
87-100 Toruń
WYKONAWCA:
Nazwa firmy / imię i nazwisko: .……………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Osoba kontaktowa: ……………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące usługi doradczej związanej z przygotowaniem do
pozyskania certyfikatu VDE w ramach projektu pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej
Inelektra Sp. z o.o. poprzez wejście na nowy rynek zagraniczny”, przedstawiam ofertę:
1. Oferuję realizację usługi szczegółowo opisanej w zapytaniu ofertowym za łączną cenę:
............................................... zł brutto (słownie: …............................................................);
w tym:
Cena netto ………………………………………………………… zł
VAT (stawka: ………%), tj. …………………………………………………………zł
2. Termin realizacji usługi: …………… dni

Oświadczam, że:












Akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.
Składane przeze mnie wraz z niniejszym formularzem ofertowym dodatkowe, niewymagane
treścią zapytania ofertowego dokumenty, mają charakter jedynie poglądowy. W przypadku
rozbieżności pomiędzy zapisami składanych przeze mnie dokumentów a treścią zapytania
ofertowego i formularza ofertowego (dotyczących w szczególności warunków realizacji
zamówienia, terminu realizacji zamówienia i jego zakresu) oświadczam, że wiążące są dla
mnie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym i formularzu ofertowym1.
Zaoferowany przeze mnie przedmiot zamówienia w pełni odpowiada opisowi przedmiotu
zamówienia przedstawionemu w zapytaniu ofertowym.
Zaoferowana przez mnie cena obejmuje pełen zakres zamówienia opisany w zapytaniu
ofertowym.
Otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
Posiadam potencjał techniczny, osobowy, wiedzę i doświadczenie niezbędne dla realizacji
zamówienia.
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu
zamówienia.
Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.
Jestem osobą uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
Akceptuję wskazany w zapytaniu ofertowym termin związania ofertą.

……………………………, dn. ………………………
(miejscowość, data)

1

………………………………………………………………………………
Podpisy i pieczęć osób (osoby) uprawnionych (uprawnionej) do
występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy,
składania oświadczeń w jego imieniu.

Oświadczenie dotyczy jedynie przypadku, w którym oferent składa wraz z formularzem ofertowym dodatkowe, niewymagane treścią
zapytania ofertowego dokumenty. W pozostałych przypadkach treść oświadczenia może zostać usunięta przez oferenta.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Inelektra Sp. z o.o. nr FE/04/2021

……………………………………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy/Oferenta

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące usługi doradczej związanej z przygotowaniem do
pozyskania certyfikatu VDE w ramach projektu pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej
Inelektra Sp. z o.o. poprzez wejście na nowy rynek zagraniczny”, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia

zawartym

w

Zapytaniu

ofertowym

nr

FE/04/2021

działając

w

imieniu

…………………………………………………….…………..1 zwana/y dalej jako: „Oferent”, oświadczam(y), że:
Oferent nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż
przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy
Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego, lub osobami
wykonującymi

w

imieniu

Zamawiającego

czynności

związanych

z

przygotowaniem,

przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta a Oferentem, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.
W imieniu Oferenta:

……………………..……, dn. ………………..…………
(miejscowość, data)

1

Należy podać pełną nazwę podmiotu

………………………………………………………………………………
Podpisy i pieczęć osób (osoby) uprawnionych (uprawnionej) do
występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy,
składania oświadczeń w jego imieniu.

