Kalisz, dnia 05. 07. 2013 r.

Zamówienie nr 1/2013
Data ogłoszenia : 05. 07. 2013 r.
nr projektu WND-RPWP.01.06.00-30-001/13

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie na opracowanie w formie pisemnej dokumentu „Opracowanie strategii wsparcia
rozwoju Klastra i firm klastrowych wiedzą jednostek B+R” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1 „Konkurencyjność Przedsiębiorstw”
Działanie 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji”.

I.

Nazwa Zamawiającego/Beneficjenta:
Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski – Stowarzyszenie w Kaliszu
adres: 62 – 800 Kalisz, ul. Częstochowska 25
telefon: (62) 764 57 83, fax: (62) 764 57 83
NIP: 618 – 21 – 12 - 296, REGON: 301301131

II.

Tytuł projektu: „Opracowanie długoterminowej strategii naukowo – badawczej,
koncepcji współpracy z jednostkami B+R, funkcjonowania laboratorium oraz
multimedialnej promocji Klastra” - nr projektu WND-RPWP.01.06.00-30-001/13.

III.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w formie pisemnej jednolitego dokumentu
„Opracowanie strategii wsparcia rozwoju Klastra i firm klastrowych wiedzą jednostek
B+R”, który powinien zawierać:
1. Charakterystykę branży spożywczej w województwie Wielkopolskim;
2. Sformułowanie przesłanek i zasad wyznaczania zakresu przestrzennego kierunków
rozwoju Klastra (zasięg działania);
3. Określenie czasu realizacji strategii z wyznaczeniem potencjalnych korzyści dla
Klastra i poszczególnych członków;
4. Przygotowanie założeń dla strategii doboru rynku dla Klastra uwzględniającej
możliwości specjalizacji i dywersyfikacji oferty;
5. Sformułowanie założeń i kierunków realizacji czasowo - przestrzennej strategii
badania i kształtowania rynku dla Klastra;
6. Analizę uwarunkowań społeczno – gospodarczych,
stanu obecnego oraz
perspektywy rozwoju branży spożywczej oraz branż powiązanych w przyszłości;
7. Sformułowanie założeń i kierunków inwestycji infrastrukturalnych w przyszłości;

8. W analizie, należy skoncentrować się na identyfikacji kluczowych czynników
determinujących rozwój branży takich, jak innowacyjność firm, relacje z dostawcami i
odbiorcami, a także współpraca z jednostkami badawczymi i otoczeniem biznesu;
9. Strategia powinna zawierać propozycje działań stymulujących zwiększanie
konkurencyjności i innowacyjności branży oraz silniejszą integrację podmiotów
celem uzyskania istotnej przewagi konkurencyjnej;
10. Dokument strategii branżowej powinien zawierać dwie zasadnicze części: analityczną
i strategiczną oraz powinien służyć lepszemu ukierunkowaniu inwestycji
infrastrukturalnych w przyszłości oraz pełniejszemu wykorzystaniu funduszy
strukturalnych przeznaczonych na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w
nowej perspektywie finansowej, która w znacznym stopniu będzie ukierunkowana na
finansowanie przedsięwzięć klastrowych.

IV.

Zasady wykonania zamówienia:

1. Projekt przewiduje wykonanie łącznie trzech usług doradczych.
Oferent w przypadku dokonanego wyboru na realizatora powyższego zlecenia
zobowiązany jest współpracować z Wykonawcami pozostałych dwóch usług którzy
wybrani zostali w drodze zapytania ofertowego w takich częściach projektu jak:
•
•

„Opracowanie koncepcji funkcjonowania Laboratorium Badawczo –
Rozwojowego Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski ”;
„Opracowanie koncepcji współpracy Klastra i firm klastrowych z Jednostkami B+R
z terenu Polski i UE”.

2. Zamawiający umożliwi i zagwarantuje harmonijną współpracę z innymi partnerami
realizującymi zadania cząstkowe Projektu wyłonionymi w formie
zapytania
ofertowego.
3. Opracowanie przedmiotu zamówienia poprzedzone powinno być audytem
przeprowadzonym w Klastrze i firmach klastrowych opartym o konsultacje z
wybranymi partnerami zagranicznymi, np.: INOVcluster, PIC – Plant InterCluster,
Orkestra – Baskijski Instytut Konkurencyjności oraz Business Arena Oy.
4. Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo oczekiwać od
Oferenta informacji o przebiegu prac badawczych, stanie dokumentu końcowego i
ma prawo zgłaszać ewentualne uwagi lub oczekiwania.

V.

Kryteria wyboru oferty: Cena – 100 %
Punktacja za kryterium „cena” zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku w następujący sposób: P= Cmin/Cbad x 100
P – punkty za kryterium cena przyznane badanej ofercie
Cmin – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cbad - cena brutto oferty badanej

Zamówienie zostanie udzielone temu Oferentowi, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, tzn. uzyska największą liczbę punktów za kryterium „cena”.

VI.

Termin, miejsce i sposób składania ofert: do dnia 15. 07. 2013 r. do godz. 11.00.
Oferty należy składać zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopie/wersje elektroniczne/skany dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oferty można składać:
e-mailem na adres: rig@zeto.kalisz.pl, faksem na nr: (62) 764 57 83, osobiście lub drogą
pocztową na adres siedziby Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski Stowarzyszenie w Kaliszu: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 25, pokój nr 9.

VII.

Termin związania ofertą: 15. 08. 2013 r.

I.
II.

Termin wykonywania zamówienia: 31. 08. 2014r.
Ze względu na wzajemne zależności podmiotów realizujących projekt Zamawiający
dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni na pisemny
wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego przed upływem terminu wykonania
przedmiotu umowy.

III.

Forma realizacji zamówienia: umowa – wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
ogłoszenia.

IV.

Kontakt: Pan Andrzej Spychalski – Kierownik Projektu, numer pokoju 9 w siedzibie
Klastra ul. Częstochowska 25, tel: (62) 764 57 83, fax.: (62) 764 57 83, e-mail:
rig@zeto.kalisz.pl

V.

Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 25 czerwca 2010 r., Nr 113, poz. 759).

VI.

W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłyną mniej niż
3 ważne oferty, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o 5 dni roboczych, tak aby
można było porównać co najmniej 3 ważne oferty, a w przypadku nie wpłynięcia
wymaganej ilości ofert w ww. przedłużonym terminie, Zamawiający unieważnia
postępowanie.

VII.

Środki na sfinansowanie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy
pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet 1
„Konkurencyjność Przedsiębiorstw” Działanie 1.6 „ Rozwój sieci i kooperacji”.

Zatwierdzam w imieniu organizatora

Kierownik Projektu

Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Zamówienie nr 1/2013
Dotyczy:
Zamówienia na opracowanie w formie pisemnej „Opracowanie strategii wsparcia rozwoju Klastra i
firm klastrowych wiedzą jednostek B+R” w ramach projektu pt. „Opracowanie długoterminowej
strategii naukowo – badawczej, koncepcji współpracy z jednostkami B+R, funkcjonowania
laboratorium oraz multimedialnej promocji Klastra” - nr projektu WND-RPWP.01.06.00-30-001/13
ogłoszonego dnia 05 lipca 2013 r.

----------------------------------(Dane oferenta)
FORMULARZ OFERTY
(wzór)

Działając w imieniu Oferenta …………………, odpowiadając na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na
wykonanie w formie pisemnej „Opracowania strategii wsparcia rozwoju Klastra i firm klastrowych
wiedzą jednostek B+R” w ramach projektu pt. „Opracowanie długoterminowej strategii naukowo –
badawczej, koncepcji współpracy z jednostkami B+R, funkcjonowania laboratorium oraz
multimedialnej promocji Klastra” - nr projektu WND-RPWP.01.06.00-30-001/13 składam(-y) ofertę
na wykonanie w/w zamówienia.

Oferuję(-emy) wykonanie zamówienie za wynagrodzeniem w wysokości:
a. netto: ……………. zł (słownie: …………………….złotych)
b. brutto: ……………. zł (słownie: …………………….złotych)
c. podatek od towarów i usług: …………………. zł (słownie: ………………złotych)

Oświadczam(-y) lub wyrażam (-y) zgodę , że:
1. w przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję (-emy) się do podpisania umowy w terminie i
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego;

2. zapoznałem (-liśmy) się z Ogłoszeniem o zapytaniu ofertowym i nie wnoszę (-imy) zastrzeżeń co
do określonych w nim warunków, a także że uznaję (-emy) się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania.
3. akceptujemy stanowiący Załącznik nr 2 do Ogłoszenia po zapytaniu ofertowym projekt umowy i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na warunkach
określonych w tym projekcie , ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego;
4. zobowiązuję (-emy) się do wykonania Zamówienia w terminie do dnia 31. 08. 2014 r.
5. jestem (-śmy) związany (-i) niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu zapytaniu ofertowym,
tj. do dnia 15. 08. 2013 r.
6. wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię :
Nazwisko:
Firma:
Adres: ul.
Telefon: …………………………… kom…………………………………
E-mail:
Fax:

Załączniki do oferty:
1.

2.
3.
4.

w przypadku przedsiębiorców - aktualny wypis z KRS-u lub ewidencji
podmiotów gospodarczych (wystawiony nie wcześniej aniżeli trzy
miesiące przed terminem składania ofert);
zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem
wymagane;
dokumenty umocowujące do działania w imieniu oferenta
pełnomocnictwo w formie pisemnej - w razie ustanowienia pełnomocnika

…………………., dn…………………………. r.

……………………………………………..
podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Dotyczy:
Zamówienia w formie pisemnej dokumentu „Opracowanie strategii wsparcia rozwoju Klastra i firm
klastrowych wiedzą jednostek B+R” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1 „Konkurencyjność Przedsiębiorstw” Działanie 1.6
„Rozwój sieci i kooperacji” - nr projektu WND-RPWP.01.06.00-30-001/13 ogłoszonego dnia 05. 07.
2013 r.

UMOWA
(wzór)

zawarta w dniu ……………roku w Kaliszu pomiędzy :

Klastrem Spożywczym Południowej Wielkopolski-Stowarzyszenie
adres: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 25
telefon: (62) 764 57 83, fax : (62) 764 57 83
NIP: 618-21-12-296, REGON: 301301131
reprezentowanym przez:
Andrzeja Spychalskiego – zastępcę Prezesa Klastra
Janusza Zalewskiego – Skarbnika
zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym "
a
…………………………..
reprezentowanym przez:
……………………………
……………………………

zwanym w dalszej części umowy " Wykonawcą "

o następującej treści:
§1

Umowa jest zawierana z Wykonawcą wybranym w ramach zapytania ofertowego na opracowanie w
formie pisemnej dokumentu „Opracowanie strategii wsparcia rozwoju Klastra i firm klastrowych
wiedzą jednostek B+R” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 – 2013, Priorytet 1 „Konkurencyjność Przedsiębiorstw” Działanie 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji”
- nr projektu WND-RPWP.01.06.00-30-001/13 ogłoszonego dnia 05. 07. 2013 r.

§2
Przedmiotem umowy jest opracowanie w formie pisemnej jednolitego dokumentu
„Opracowanie strategii wsparcia rozwoju Klastra i firm klastrowych wiedzą jednostek
B+R” który powinien zawierać:
1. Charakterystykę branży spożywczej w województwie Wielkopolskim;
2. Sformułowanie przesłanek i zasad wyznaczania zakresu przestrzennego kierunków
rozwoju Klastra (zasięg działania);
3. Określenie czasu realizacji strategii z wyznaczeniem potencjalnych korzyści dla
Klastra i poszczególnych członków;
4. Przygotowanie założeń dla strategii doboru rynku dla Klastra uwzględniającej
możliwości specjalizacji i dywersyfikacji oferty;
5. Sformułowanie założeń i kierunków realizacji czasowo - przestrzennej strategii
badania i kształtowania rynku dla Klastra;
6. Analizę uwarunkowań społeczno – gospodarczych,
stanu obecnego oraz
perspektywy rozwoju branży spożywczej oraz branż powiązanych w przyszłości;
7. Sformułowanie założeń i kierunków inwestycji infrastrukturalnych w przyszłości;
8. W analizie, należy skoncentrować się na identyfikacji kluczowych czynników
determinujących rozwój branży takich, jak innowacyjność firm, relacje z dostawcami i
odbiorcami, a także współpraca z jednostkami badawczymi i otoczeniem biznesu;
9. Strategia powinna zawierać propozycje działań stymulujących zwiększanie
konkurencyjności i innowacyjności branży oraz silniejszą integrację podmiotów
celem uzyskania istotnej przewagi konkurencyjnej;
10. Dokument strategii branżowej powinien zawierać dwie zasadnicze części: analityczną
i strategiczną oraz powinien służyć lepszemu ukierunkowaniu inwestycji
infrastrukturalnych w przyszłości oraz pełniejszemu wykorzystaniu funduszy
strukturalnych przeznaczonych na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w
nowej perspektywie finansowej, która w znacznym stopniu będzie ukierunkowana na
finansowanie przedsięwzięć klastrowych.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, tj. przygotować i przekazać
Zamawiającemu kompletne opracowanie „Opracowanie strategii wsparcia rozwoju Klastra i
firm klastrowych wiedzą jednostek B+R” nie później niż do 31. 08. 2014 r.
Ze względu na wzajemne zależności podmiotów realizujących projekt Zamawiający
dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia max. do 30 dni na pisemny
wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego przed upływem terminu wykonania
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu przedmiot umowy w formie
pisemnej / 5 egzemplarzy/ oraz na elektronicznym nośniku informacji (CD).
3. W trakcie odbioru Zamawiający dokona oceny opracowania, w szczególności pod kątem
spójności, zgodności z przedmiotem umowy oraz przepisami prawa.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przekazanego
opracowania, w zakresie określonym w ust. 3, w terminie 5 dni roboczych od dnia
przekazania mu opracowania przez Wykonawcę.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązuje się
do dokonania odpowiednich modyfikacji opracowania, w terminie 5 dni roboczych od dnia
przekazania zastrzeżeń Zamawiającego.
6. Odbiór zostanie potwierdzony podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołem
odbioru. Podpisanie protokołu odbioru następuje w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w
terminie, o którym mowa w ust. 4 lub dokonania przez Wykonawcę stosownych modyfikacji
opracowania w terminie, o którym mowa w ust. 5. Odbiór zmodyfikowanego opracowania
odbywa się na zasadach określonych powyżej.
7. Podpisanie protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy stanowi podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury VAT.
8. Osobą odpowiedzialną za odbiór przedmiotu umowy i sporządzającą protokół odbioru jest
Andrzej Spychalski - Kierownik Projektu.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania, na żądanie Zamawiającego, informacji na
temat bieżących prac wykonywanych w związku z realizacją przedmiotu umowy, udzielenia
wyjaśnień w tym zakresie oraz uwzględniania w toku prac uzasadnionych uwag i opinii
Zamawiającego.
2. Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy zobowiązany jest współpracować z innymi
wykonawcami Zamawiającego, którzy wybrani zostali w drodze zapytania ofertowego w

innych częściowych usługach doradczych projektu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy
[zwanym dalej także: Projekt], takich jak:
- „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Laboratorium Badawczo – Rozwojowego Klastra
Spożywczego Południowej Wielkopolski ”;
- „Opracowanie koncepcji współpracy Klastra i firm klastrowych z Jednostkami B+R z terenu
Polski i UE”.
3. Zamawiający umożliwi i zagwarantuje harmonijną współpracę z innymi partnerami
realizującymi zadania cząstkowe Projektu wyłonionymi w formie zapytania ofertowego.
4. Opracowanie
przedmiotu
zamówienia
poprzedzone
powinno
być
audytem
przeprowadzonym w Klastrze i firmach klastrowych opartym o konsultacje z wybranymi
partnerami zagranicznymi, np. INOVcluster, PIC – Plant InterCluster, Orkestra – Baskijski
Instytut Konkurencyjności oraz Business Arena Oy.

§5

Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Wykonawcy wszelkich posiadanych
przez siebie dokumentów niezbędnych do realizacji niniejszej umowy oraz do udzielania
wyczerpujących informacji.

§6

Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne dotyczące drugiej strony uzyskane od
drugiej strony – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.

§7
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 Zamawiający wypłaci na rzecz
Wykonawcy wynagrodzenie, w kwocie ……………. netto (słownie: ……………. złotych)
powiększone o należny podatek VAT,
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w sposób określony poniżej:
a) Transza I – w wysokości ................. netto, płatna do 31. 03. 2014 r. po wystawieniu
faktury Vat i dołączeniu syntetycznego sprawozdania z postępu prac i jego akceptacji do
dnia 10. 03. 2014 r.
b) Transza II – w wysokości ………………… netto, płatna do 30. 06. 2014 r. po wystawieniu
faktury Vat i dołączeniu syntetycznego sprawozdania z postępu prac i jego akceptacji do
dnia 10. 06. 2014 r.
c) Transza III – w wysokości ………………….. netto, płatna do 31. 08. 2014 r., po wystawieniu
po wystawieniu faktury Vat i dołączeniu syntetycznego sprawozdania z postępu prac i
jego akceptacji do dnia 01. 08. 2014 r.

4. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Płatność powinna nastąpić w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

1.

2.

3.

4.

§8
W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w dokonaniu modyfikacji, o której
mowa w § 3 ust. 5, Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości 0,1 % wartości
netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, przy czym wartość
naliczonej kary nie może przekroczyć 10% wartości netto wynagrodzenia.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokości 10% wartości netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
Niezależnie od kary umownej Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu
odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
Naliczone kar umowne mogą zostać potrącone z płatnego na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy.

§9
1. Wykonawca oświadcza, że opracowując dokument „Opracowanie strategii wsparcia rozwoju
Klastra i firm klastrowych wiedzą jednostek B+R” nie naruszy praw osób trzecich i przekaże
Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
2. W wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność
egzemplarzy przedmiotu umowy, o których mowa w § 3.
3. W wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do przedmiotu umowy, nie wyłączając prawa zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego.
4. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, w zakresie określonym
w ust. 3 zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy należnym z tytułu wykonania niniejszej
umowy.
5. Wykonawca zastrzega sobie prawo, a Zamawiający wyraża zgodę do wykorzystywania
wyników prac zrealizowanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy w prowadzonej przez
siebie statutowej działalności. Używanie takie nie może naruszać interesów Zamawiającego.

§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy
pisemnej w postaci aneksu.
2. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe
przepisy kodeksu cywilnego.

4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik;
- załącznik nr 1 – Formularz oferty

Zamawiający:

Wykonawca :

