ZAPYTANIE OFERTOWE
w sprawie obsługi finansowej projektu nr 1136 „Expert Network on Textile Recycling”
akronim ENTeR realizowanego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
I.

Zamawiający

Instytut Włókiennictwa, instytut badawczy z siedzibą przy ul. Brzezińskiej 5/15, 92-103
Łódź, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerami KRS: 0000043804,
NIP: 7240000664, REGON: 000050239.
II.

Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Zapytanie dotyczy możliwości i kosztów prowadzenia obsługi finansowej projektu nr 1136
„Expert Network on Textile Recycling” akronim ENTeR realizowanego w ramach Programu
Interreg CENTRAL EUROPE przez międzynarodowe konsorcjum, którego jednym
z Partnerów jest Instytut Włókiennictwa.
Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 30.06.2020 r.
Wartość projektu: 178.929,00 Euro.
Do Wykonawcy należeć będzie:
a) Zapoznanie się z wymaganiami przepisów formalnych i finansowych związanych
z programem Interreg CENTRAL EUROPE (Implementation Manual Version 2.1
December 2016),
b) Wspieranie działań pracowników Instytutu Włókiennictwa przygotowujących
dokumentację finansową wydatków kwalifikowanych do raportów okresowych
(półrocznych) w każdym roku realizacji projektu, w tym m. in. udzielanie konsultacji,
poczynając od terminu wskazanego w pkt. III.1
c) Terminowe przygotowanie w języku angielskim finansowych raportów okresowych
projektu według formularzy programu w elektronicznym systemie programu (ogółem 6
sprawozdań); efektywność działań Wykonawcy dla jednego raportu będzie obejmowała
okres czasu przygotowania raportu oraz okres przeznaczony na wniesienie poprawek do
złożonego raportu, ale nie dłużej niż do czasu otrzymania przez Instytut certyfikatu dla
danego raportu z jednostki kontrolującej rozliczenie projektu, co w czasie realnym nie
przekroczy dwóch miesięcy.
d) Kontakt/współpraca z upoważnionym kontrolerem krajowym projektu na etapie kontroli
administracyjnej i przygotowanie ewentualnych wyjaśnień.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

Termin świadczenia usługi
1. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi: od dnia 1 października 2017 r.
2. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego: do dnia 31 lipca 2020 r.
III.

Wymagania

1. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:
 posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w
tym znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; Zamawiający uzna
spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, prowadził obsługę finansową co najmniej 1 projektu międzynarodowego oraz
załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie,
 posiadają odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie
odrzuceniem oferty.
IV.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, oraz
opatrzona pieczęcią firmową,
3. Oferta powinna zawierać:
a) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, bądź zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej,
b) oświadczenia bądź dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów zawartych
w pkt. IV tj.
– oświadczenie o spełnianiu wymogów zapytania ofertowego (Załącznik nr 1),
– wykaz wykonanych usług potwierdzających spełnianie wymagań dot. wiedzy
i doświadczenia (z podaniem nazwy projektu),
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania,
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
V.

Odrzucenie oferty

Z postępowania zostaje odrzucona oferta:
 jeżeli oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym
zapytaniu ofertowym,
 jeżeli oferent nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień
w wyznaczonym terminie,
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 jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią zapytania ofertowego,
 jeżeli w stosunku do oferenta otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość,
 jeżeli oferta została złożona po terminie,
 w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych,
 w przypadku rażącej różnicy kosztów oferowanych a średnią rynkową.
Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.
VI.

Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana lub też dostarczona osobiście na adres: Instytut
Włókiennictwa ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź do dnia 18 września 2017 r. do godziny
15:00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 29 września 2017 r. a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem:
www.iw.lodz.pl.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. W przypadku porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej, lub faksu każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
VII.

Ocena ofert

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
„spełnia” - „nie spełnia”. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie
następujących kryteriów:
1. Cena – 90 pkt.,
2. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 2 pkt. za każdy dodatkową obsługę finansową
projektu międzynarodowego (powyżej 1) – max. 10 pkt.
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.iw.lodz.pl.
IX.

Dodatkowe informacje

Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do podpisania
umowy. Zapytanie nie jest postępowaniem prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., Nr 907 t.j.). Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed
upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu treści
zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert, jak
również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego: www.iw.lodz.pl.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
…………………………….
pieczątka firmy

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu wymogów zapytania ofertowego

Niniejszym oświadczamy, że spełniamy wymogi zapytania ofertowego.

………………………..

……………………………

miejscowość, data

czytelnie imię i nazwisko i podpis
osoby / osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
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