Ofertodawca:
Fundacja dla Akademii Górniczo – Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Czarnowiejska 50B, 30- 054 Kraków

Kraków, 19.05.2017

Zapytanie ofertowe nr 01/2017 w ramach realizacji projektu
pt. „Central European Energy Forum - Energy CEE Day.”
realizowanego Fundację dla AGH
Numer projektu: RPMP.03.03.01-12-0104/16

Projekt pt.: „Central European Energy Forum - Energy CEE Day.” realizowany jest w ramach
działania: “Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, poddziałania: “Promocja
gospodarcza Małopolski”, priorytetu: “Przedsiębiorcza Małopolska”.
Tryb postępowania: Postępowanie w formie zapytania ofertowego jest prowadzone zgodnie z zasadą
konkurencyjności dla wydatków powyżej 50 000 złotych netto i nie stanowi przedmiotu zamówienia
publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.:
Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.).
1) Data ogłoszenia
19.05.2017

2) Zamawiający
Fundacja dla Akademii Górniczo – Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30- 054 Kraków

3) Przedmiot zamówienia
Ekspert ds. digitalizacji zasobów oferty innowacyjnej Małopolski w zakresie energii
zrównoważonej zatrudniony w wymiarze 80 godzin miesięcznie zgodnie z ustalonym
harmonogramem pracy. Kod CPV: 72330000-2 Pełna nazwa: Usługi w zakresie standaryzacji
i klasyfikacji zawartości lub danych.
a) Zakres obowiązków:
- zbieranie danych z uczelni, instytucji (w tym IOB), gmin
- wyszukiwanie innowacyjnych podmiotów działających w branży zrównoważonej energii
- przeprowadzanie wywiadów z przedstawicielami uczelni i firm
- redagowanie treści i umieszczanie ich na portalu, zarówno w języku polskim jak
i angielskim
- dbanie o odpowiednią oprawę graficzną portalu

b) Zrównoważona energia – w rozumieniu realizowanego projektu zagadnienie dotyczy
przede wszystkim: inteligentnych sieci i sposobów magazynowania energii, czystych
technologii przetwarzania i konwersji paliw kopalnianych, efektywność energetyczna,
energia z odpadów oraz chemiczne nośniki energii, odnawialne źródła energii oraz
energooszczędne inteligentne budynki i miasta.
c) Portal - polsko-angielski portal dedykowany odbiorcom z całego świata. Zawiera
elektroniczne materiały z zakresu szeroko rozumianej branży energii zrównoważonej
wykorzystywanej na terenie Małopolski. Portal oprócz podstawowych informacji na temat
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aktualnych badań oraz przedsiębiorstw jest narzędziem promocji innowacyjności, które
jest skierowane do szerokiego grona odbiorców na arenie międzynarodowej.

4) Planowany termin wykonania usługi
Sukcesywnie od czerwca 2017r. do sierpnia 2019r. zgodnie z ustalonym harmonogramem
pracy w wymiarze średnio 80 godzin miesięcznie. Wymagane jest aby oferent w trakcie
wykonywania pracy zadeklarował że czynności te będzie wykonywał głównie na terenie biura
Fundacji w Krakowie pod adresem ul. Czarnowiejska 50B, 30-054 Kraków.
5) Warunki konieczne
Wymagane:
- minimum średnie wykształcenie w dziedzinie marketingu i sprzedaży,
Do oferty konieczne jest dołączenie stosownych oświadczeń których wzory załączono do
niemniejszego zapytania.

6) Kryteria oceny:
Ocenie podlegać będą nadesłane dokumenty w formie CV, oferty cenowej oraz
przygotowana próbka tekstu autorstwa kandydata (min 1 strona), i oświadczenia z zakresu
znajomości tematyki energii zrównoważonej. Wszystkie dokumenty zostaną ocenione
według niżej przedstawionych wag punktowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
odbycia rozmowy sprawdzającej ich rzeczywiste umiejętności oraz ocenę ich postaw oraz
autoprezentacji.

a) Cena – 60%

Ocenie podlega cena brutto oferty (tj. wymagania finansowe uwzględniające całkowite
ubruttowione koszty pracy z kosztami pracodawcy - stosownych obliczeń można dokonać
na stronie internetowej: http://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen ). Za najniższą
cenę C min Zamawiający przydzieli 100 punktów, co przy wadze kryterium stanowi 60
pkt. obliczeniowych. Punktację każdej z następnych ofert ustala się następująco:
najniższa cena oferowano brutto C min
Co = ------------------------------------------------------------- x 60 punktów
cena badanej oferty brutto

b) Jakość przygotowanej próbki tekstu w zakresie energii zrównoważonej – 20 %

Ocenie podlegać będzie tekst przygotowany przez kandydata na temat energii
zrównoważonej o objętości co najmniej 1 strony A4 pisany trzcionką Times wielkość 12.
Maksymalna ilość punktów za kryterium (Jo) wynosi 20, przy czym jakość oceniana
będzie na podstawie następujących kryteriów:
- aktualność tematyki poruszanej w ramach ciekawych wydarzeń jakie miały miejsce w
Małopolsce w zakresie Energetyki zrównoważonej z ostatniego miesiąca – 10 pkt.
- długość artykułu – tekst powyżej 3000 znaków ze spacjami – 10 pkt.

c) Liczba znanych kandydatowi i przedstawionych w tabeli tytułów prasowych i

internetowych związanych z energią zrównoważoną – 20 %
Ocenie podlegać będzie liczba podanych tytułów związanych z energią zrównoważoną
które kandydat zna (na załączonym formularzu). Maksymalna ilość punktów za kryterium
(La) wynosi 20, przy czym:
- 20 pkt. otrzyma Oferent, który: przedstawi listę co najmniej 30-stu tytułów,
- 10 pkt. otrzyma Oferent, który: przedstawi listę co najmniej 20-stu tytułów
- 5 pkt. otrzyma Oferent, który: przedstawi listę co najmniej 10-ciu tytułów
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Suma przyznanych punktów dla oferty będzie liczona według wzoru:
So = Co + Jo + La

7) Termin i miejsce składania ofert
- Oferty należy złożyć w terminie najpóźniej do 29.05.2017r. do godziny 24:00 (liczy się data
dostarczenia dokumentacji). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały
ocenie.
- Oferty należy przesłać z dopiskiem „zapytanie ofertowe projekt „Central European Energy
Forum - Energy CEE Day.”
- W wersji elektronicznej (preferowane) na adres fagh.krakow@gmail.com
- W wersji papierowej (dostarczone drogą pocztową, kurierską lub osobiście) na adres:
Fundacja dla Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, ul.
Czarnowiejska 50B, 30- 054 Kraków

8) Warunki składania ofert
- Zleceniodawca przyjmuje oferty wyłącznie w formie CV, oferty cenowej oraz próbki tekstu
własnego autorstwa a także stosownych załączników (oświadczania)
- Możliwe jest składanie ofert przez osoby fizyczne.
- Zleceniodawca nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie wpłyną oferty, których ceny przewyższą
kwotę, jaką Zamawiający może, zgodnie z budżetem projektu, przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, Zamawiający ponownie zaprosi Oferentów, którzy odpowiedzieli na niniejsze
zapytanie, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
- Sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania (w tym kryteria formalne) przedstawione w
zapytaniu ofertowym. Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty
nie spełniające któregokolwiek z wymagań (lub kryteriów formalnych) zostaną odrzucone.
- W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny
ofert na podstawie kryteriów przedstawionych w punkcie 6.
- Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę wykonawcy, która łącznie za kryteria przyjęte
w niniejszym postępowaniu, uzyska największą liczbę punktów.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
w szczególności w wyniku złożenia ofert przekraczających budżet przeznaczony na
zamówienie.
9) Informacje końcowe
- Złożone oferty mogą podlegać negocjacjom.
- Cena brutto Oferty obejmuje wszelkie koszty dot. realizacji zamówienia tj. dojazd, nocleg.
- Powyższe zapytanie ofertowe nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia.

10) Wykluczenia
a) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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;
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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.
Oferenci dołączają do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań.

b) Oferenci, którzy są jednocześnie zaangażowani w realizację innych projektów finansowanych
w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zobowiązani będą do złożenia do
podpisywanej umowy na realizację usługi oświadczenia, że obciążenie wynikające z ww.
zaangażowania nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań
powierzonych im w ramach poniższej umowy. Jednocześnie łączne zaangażowanie zawodowe
tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i EFS
oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych
podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

11) Warunki zmiany umowy
Nie przewiduje się możliwości zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.
12) Rozstrzygnięcie postępowania

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie
ofert. O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani drogą e-mailową najpóźniej w dniu
10.06.2017 r.

Informacji dotyczących zamówienia udziela: Marta Seweryn tel.: 501 483 033 mail:
marta.a.seweryn@gmail.com
lub Biuro Fundacji dla AGH tel.: (012) 617 46 04 mail:
fagh.krakow@gmail.com
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Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Wykonawcy z Zamawiającym
Przystępując do Zapytania ofertowego w ramach projektu pt. Central European Energy Forum Energy CEE Day oświadczam brak powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy
-------------------------------------------------------------------Imię i Nazwisko

z zamawiającym Fundacją dla Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Data i podpis
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Oferta cenowa złożona
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/2017 w ramach realizacji projektu
pt. „Central European Energy Forum - Energy CEE Day.”

Ja ……………………………………….. składam CV, próbkę tekstu, stosowne oświadczenie i

ofertę cenową w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zamówienia na stanowisko Eksperta ds.
digitalizacji zasobów oferty innowacyjnej Małopolski w zakresie energii zrównoważonej.
Proponowana kwota to ……………………………… brutto (obejmująca koszty pracodawcy).
Kwota obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi.

Data i podpis
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Lista znanych kandydatowi i przedstawionych w tabeli tytułów prasowych i
internetowych związanych z energią zrównoważoną
Oświadczam że znam poniższe tytuły prasowe i internetowe:
1….
2….
3….

30….

Data i podpis
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