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ZAPYTANIE OFERTOWE

I.

INFORMACJE OGÓLNE

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego
na Przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej wyników projektu ”Wspieranie powiązań kooperacyjnych
przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”, dalej zwanym Projektem, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Działanie 5.1
„Rozwój instytucji otoczenia biznesu” - finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz środków budżetu Państwa w ramach umowy WP-II-P.433.5.3.2014.
1. Zamawiającym jest:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167; 87-100 Toruń
fax. 56 657 77 61
NIP 956-00-15-177
www.tarr.org.pl, www.bip.tarr.org.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu przeznaczone są wyłącznie w celu
przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani
udostępniane osobom nieuczestniczącym w postępowaniu.
5. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego pod rygorem ich odrzucenia.
6. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania
ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania
ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie
zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano zapytanie ofertowe i będzie dla nich wiążąca.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

II.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w którego skład wchodzą: Toruńska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. (Lider) oraz Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. (Partner). W ramach
Projektu utworzono Fundusz Powiązań Kooperacyjnych (FPK).
Głównym celem Projektu jest umożliwienie Koordynatorom nowoutworzonych i istniejących powiązań
kooperacyjnych świadczenia wysokiej jakości zróżnicowanych usług ułatwiających prowadzenie i rozwijanie
działalności gospodarczej.
Celem działalności FPK jest wspieranie klastrów i powiązań kooperacyjnych złożonych z:
•
•

przedsiębiorców (min. 5),
oraz przynajmniej jednego podmiotu innego typu, tj.: instytucji otoczenia biznesu (IOB), jednostki
samorządu terytorialnego (JST), organizacji badawczej (OB).

Na potrzeby regionalnych klastrów i powiązań kooperacyjnych została przeznaczona kwota 19 mln zł.
Przeprowadzono 3 konkursy, w których koordynatorzy klastrów mogli ubiegać się o dotację na realizację
przedsięwzięć, które mogły dotyczyć:
1) Etap I - opracowania dokumentu strategicznego uwzględniającego propozycje możliwych do realizacji
wspólnych przedsięwzięć (Etap I)
2) Etap II - wsparcie działań wynikających bezpośrednio ze strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego/
klastra w obszarach (Etap II):
a) tworzenia innowacyjnych platform przekazu,
b) pozyskiwania i wykorzystania wyników prac B+R w działalności gospodarczej podmiotów
zaangażowanych w działalność powiązania/klastra,
c) pozyskiwania nowych odbiorców lub grup odbiorców produktów lub usług,
d) udziały podmiotów pozostających w powiązaniu kooperacyjnym w misjach gospodarczych
i targach o charakterze międzynarodowym lub targach poza granicami kraju.
Do Projektu aplikowały 54 powiązania kooperacyjne/klastry, w które zaangażowało się blisko 500
podmiotów. Natomiast wsparcia udzielono 31 powiązaniom kooperacyjnym/klastrom, w których
uczestniczą 344 podmioty, w tym 300 przedsiębiorstw, 34 IOB, 5 JST i 8 OB (liczba podmiotów jest mniejsza
niż suma przedsiębiorstw, IOB, JST i OB, ponieważ niektóre podmioty występują w więcej niż jednym
powiązaniu kooperacyjnym/klastrze, pełniąc różne role).
17 powiązań kooperacyjnych/klastrów uzyskało wsparcie jedynie na Etap I – opracowanie strategii.
12 powiązań kooperacyjnych/klastrów uzyskało wsparcie na opracowanie/aktualizację strategii i realizację
działań wynikających ze strategii.
2 powiązania kooperacyjne/klastry opracowały strategie we własnym zakresie i uzyskały wsparcie na
realizację działań wynikających ze strategii.
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III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Cele badania
Głównym celem badania jest uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat efektów zrealizowanego
Projektu oraz ocena wpływu projektu na konkurencyjność podmiotów korzystających
z bezpośredniego wsparcia.
Badanie ma również ocenić skuteczność zastosowanych rozwiązań w zakresie stymulowania
współpracy przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego oraz
organizacji badawczych/jednostek naukowych w ramach powiązań kooperacyjnych oraz klastrów.
Cele szczegółowe
1.1. Ocena korzyści uzyskanych przez członków powiązań kooperacyjnych/klastrów.
1.2. Ocena stopnia adekwatności zastosowanych narzędzi w stosunku do potrzeb i oczekiwań
członków powiązań kooperacyjnych/klastrów.
1.3. Ocena wpływu instrumentów zastosowanych w projekcie na wzrost ilości i jakości utworzonych
i istniejących powiązań kooperacyjnych/klastrów w regionie.

2. Pytania badawcze
Raport z badania musi przedstawiać odpowiedzi na następujące pytania:
Lp.
1.

Kryterium
ewaluacyjne
Trafność

Pytanie badawcze
1. W jakim stopniu projekt wpłynął na zwiększenie współpracy
pomiędzy przedsiębiorcami z województwa kujawskopomorskiego, IOB, JST i organizacjami badawczymi w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej?
2. Czy dzięki interwencji projektu Koordynatorzy
nowoutworzonych i istniejących powiązań kooperacyjnych są
zdolni do świadczenia wysokiej jakości zróżnicowanych usług,
ułatwiających prowadzenie i rozwijanie działalności
gospodarczej?
3. W jakim stopniu uczestnicy projektu reprezentują
inteligentne specjalizacje regionu?

2.

Efektywność

4. Jaka jest efektywność wsparcia udzielonego utworzonym
powiązaniom kooperacyjnym/klastrom?
5. Jaka jest efektywność wsparcia udzielonego uczestnikom
powiązań kooperacyjnych/klastrów?
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3.

Skuteczność

6. Jakie korzyści bezpośrednie i pośrednie z udziału w projekcie
uzyskało całe powiązanie kooperacyjne/klaster?
7. Jakie korzyści bezpośrednie i pośrednie z udziału w
przedsięwzięciach uzyskały przedsiębiorstwa - członkowie
powiązania kooperacyjnego/klastra?
8. Jak jest wpływ zastosowanych instrumentów na wzrost
konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
uczestniczących w projekcie?
9. W jakim stopniu projekt wpłynął na zwiększenie ilości i
zaangażowania członków powiązania
kooperacyjnego/klastra?

4.

Użyteczność

10. Które typy działań zaproponowane w Projekcie miały
największy wpływ na prowadzenie i rozwijanie działalności
gospodarczej?
11. Czy budżet i poziom dofinansowania przedsięwzięcia ze
środków publicznych był odpowiedni?
12. W jakim stopniu zadania wykonywane przez Koordynatora
przedsięwzięcia wpłynęły na końcowe efekty?
13. Jakie problemy merytoryczne, prawne i organizacyjne
zaobserwowano w trakcie realizacji projektu?
14. Czy wsparcie oferowane ze strony konsorcjum realizującego
projekt pozwoliło rozwiązać napotkane problemy?

5.

Trwałość

15. W jaki sposób utworzone powiązania kooperacyjne/klastry
będą współpracowały w przyszłości?
16. Jakiego rodzaju działania planują wspólnie realizować?
17. Jaki jest spodziewany poziom zwiększenia ilości członków
powiązań kooperacyjnych/klastrów w przyszłości?

Ewaluacja pozwoli zbadać również:
•
•
•

Stopień bliskości nawiązanych relacji biznesowych pomiędzy podmiotami powiązania
kooperacyjnego/klastra, w tym pomiędzy Koordynatorem a pozostałymi podmiotami;
Stopień satysfakcji podmiotów z podjętej współpracy w ramach powiązania
kooperacyjnego/klastra;
Stopień podniesienia wiedzy wśród podmiotów powiązania kooperacyjnego/klastra na temat
korzyści wynikających z przystąpienia do powiązania kooperacyjnego/klastra,
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Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, przeanalizowania ich oraz odpowiedzi na postawione
pytania badawcze. Lista przedstawionych pytań ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej koncepcji
dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie pytań badawczych przez Wykonawcę za zgodą
Zamawiającego.

3. Metodologia
Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje:
•

analizę danych zastanych obejmujące regulamin konkursu, dane z zestawień i analiz
Zamawiającego, wnioski o wsparcie, wyniki oceny i raporty końcowe;

•

14 indywidualnych wywiadów pogłębionych z Koordynatorami powiązań kooperacyjnych (osobami
zarządzającymi), które opracowały strategie oraz wdrożyły działania wynikające bezpośrednio ze
strategii;

•

wywiady telefoniczne CATI:
a) z 17 Koordynatorami powiązań kooperacyjnych/klastrów (osobami zarządzającymi), które
uzyskały wsparcie jedynie na Etap I – tj. opracowanie strategii;
b) z uczestnikami powiązań kooperacyjnych/klastrów (osobami zarządzającymi), reprezentującymi
przedsiębiorstwa, IOB, JST i OB, według metodologii doboru próby uzgodnionej z Zamawiającym;

•

zogniskowany wywiad grupowy z przedstawicielami konsorcjum realizującego projekt,
przedstawicielami
ekspertów
oceniających
wnioski
i
przedstawicielami
powiązań
kooperacyjnych/klastrów.

Podana wyżej metodologia badania ewaluacyjnego stanowi minimum metodologiczne, które może
podlegać uzupełnieniom.

4. Raportowanie
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu z ewaluacji, który będzie się składał z następujących
elementów:
•

opis przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakresu badania);

•

opis zastosowanej metodologii badawczej (zawierający w szczególności harmonogram badania oraz
szczegółową koncepcję badania ewaluacyjnego, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych,
opis próby badawczej oraz sposobu doboru próby badawczej);

•

kryteria oceny i pytania badawcze;

•

opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego
realizacji;

•

opis wyników badania ewaluacyjnego;

•

wnioski i rekomendacje dotyczące zmian i modyfikacji zastosowanych narzędzi wsparcia.
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Do raportu powinien być dołączony materiał badawczy w formie załączników.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z ewaluacji zewnętrznej w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie MS WORD oraz PDF na płycie CD lub DVD. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zgłoszenia uwag do raportu z ewaluacji zewnętrznej przekazanego przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazanie
ostatecznej wersji raportu z ewaluacji zewnętrznej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
w formacie MS WORD oraz PDF na płycie CD lub DVD do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Dodatkowo Wykonawca ma obowiązek:
•

przygotować i dostarczyć Zamawiającemu prezentację wyników ewaluacji w wersji elektronicznej
w edytorze MS Power Point;

•

wziąć udział w panelu tematycznym podczas konferencji podsumowującej realizację Projektu –
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Przewidywany termin organizacji konferencji to
pierwsza połowa grudnia 2015 r.

Wykonawca będzie realizował ww. zadania w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

5. Harmonogram
Realizacja ewaluacji zewnętrznej będzie odbywać się w czterech etapach:
1) Do 29 października 2015 r. etap I – opracowanie procedur i narzędzi badawczych, z
uwzględnieniem procesu konsultacji i zatwierdzenia narzędzi przez Zamawiającego,
2) Do 26 listopada 2015 r. etap II – przeprowadzenie badania i sporządzenie projektu raportu
z ewaluacji zewnętrznej;
3) do 30 listopada 2015 r. etap III – ostateczna wersja raportu z ewaluacji zewnętrznej;
4) pierwsza dekada grudnia 2015 r. etap III – udział w panelu tematycznym podczas konferencji
podsumowującej realizację Projektu.

IV.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy,
którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunków (Zał. nr 2), a Zamawiający dokona oceny
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spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. W przypadku
ubiegania się o zmówienie wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z Wykonawców
musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy
w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonali należycie 2 usługi ewaluacji programów/projektów z zakresu wspierania
przedsiębiorstw na poziomie regionalnym lub krajowym łączące analizę danych zastanych, metody
jakościowe i ilościowe. W przypadku ubiegania się o zmówienie wspólnie przez dwóch lub więcej
Wykonawców będzie oceniana ich łączna wiedza i doświadczenie. Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznymi oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie
o spełnieniu warunku i którzy dysponują zespołem osób zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
W przypadku ubiegania się o zmówienie wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców będzie
oceniany łączny potencjał techniczny i osobowy. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na
zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie i załączony wykaz osób
wykonujących zamówienie wg wzoru stanowiącego Zał. nr 4 do niniejszego zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeśli wykaże, że dysponuje zespołem
w ramach którego jedna osoba może pełnić jedną funkcję, składającym się z Kierownika Projektu
i Zespołu Badawczego, od których oczekuje się odpowiednio:
3.1. Kierownik Projektu powinien posiadać:
- minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych;
- doświadczenie w prowadzeniu w ciągu ostatnich 3 lat przynajmniej 3 badań, dotyczących
rozwoju przedsiębiorstw na poziomie regionalnym lub ogólnopolskim;
3.2. w skład Zespołu Badawczego powinni wchodzić:
- minimum 1 badacz jakościowy (moderator indywidualnych wywiadów pogłębionych) mający
minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych, który uczestniczył w
ciągu minionych 3 lat w minimum 2 badaniach jakościowych, w których respondentami byli
przedsiębiorcy lub przedstawiciele Instytucji Otoczenia Biznesu;
- minimum 1 badacz ilościowy mający minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań
społecznych, który uczestniczył w ciągu minionych 3 lat w minimum 2 badaniach ilościowych,
w których respondentami byli przedsiębiorcy.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełniających
warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunku. W
przypadku ubiegania się o zmówienie wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców będzie
oceniana ich sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia łącznie.
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Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone
oświadczenie (Zał. nr 2);

V.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów i oświadczeń:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 2).
W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
oświadczenie z załącznika nr 2 składają oni wspólnie jeżeli wspólnie spełniają warunki udziału
lub osobno, jeżeli każdy z nich samodzielnie spełnia te warunki.
1.2. Wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi podane
w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane z należytą starannością - (Zał. nr 3);
1.3. Wykaz osób wykonujących zamówienie (Zał. nr 4 do zapytania ofertowego)
2. Dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją "za zgodność
z oryginałem" oraz czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią.

VI.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do 10 grudnia 2015 r.

VII.

KRYTERIA WYBORU OFERTY, ICH ZNACZENIE i SPOSÓB OCENY OFERT
1. Kryteriami wyboru oferty jest kryterium ceny brutto oraz kryterium liczba wywiadów telefonicznych
CATI z uczestnikami powiązań kooperacyjnych/klastrów (osobami zarządzającymi),
reprezentującymi przedsiębiorstwa, IOB, JST i OB wskazanych na formularzu ofertowym.
2. Oferty będą oceniane wg następującej zasady:
2.1. Kryterium ceny brutto: cena oferty - 70%
Punktacja z dokładnością dwóch miejsc po przecinku obliczona będzie wg formuły:

Pc = (Cena najniższej oferty/ Cena badanej oferty) * 100 *70%.
Gdzie:
Pc - punktacja cenowa

2.2. Kryterium
liczby
wywiadów
telefonicznych
CATI
z
uczestnikami
powiązań
kooperacyjnych/klastrów (osobami zarządzającymi), reprezentującymi przedsiębiorstwa, IOB,
JST i OB: liczba wywiadów telefonicznych CATI z uczestnikami powiązań
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kooperacyjnych/klastrów (osobami zarządzającymi), reprezentującymi przedsiębiorstwa, IOB,
JST i OB – 30%
Punktacja z dokładnością dwóch miejsc po przecinku obliczona będzie wg formuły:

Pwt = (Liczba wywiadów telefonicznych CATI z uczestnikami powiązań kooperacyjnych/
klastrów (osobami zarządzającymi), reprezentującymi przedsiębiorstwa, IOB, JST i OB
badanej oferty/Największa liczba wywiadów telefonicznych CATI z uczestnikami
powiązań kooperacyjnych/klastrów (osobami zarządzającymi), reprezentującymi
przedsiębiorstwa, IOB, JST i OB) * 100 *30%.

Gdzie:
Pwt - punktacja liczby wywiadów telefonicznych CATI z uczestnikami powiązań kooperacyjnych/
klastrów (osobami zarządzającymi), reprezentującymi przedsiębiorstwa, IOB, JST i OB.
3. Punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.
5. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
6. Cena obejmuje koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
8. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę zamówionych usług, obejmującą wszystkie
koszty.
9. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych
z przygotowaniem oferty przez Oferenta.

VIII.

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami
Zamawiającego oraz zgodnie z „Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów
realizowanych w ramach RPO WK-P”, które zamieszczone są na stronie internetowej
www.mojregion.eu.
2. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
3. Oferta powinna zawierać cenę netto i cenę brutto za wykonanie całego zamówienia zgodnego
z opisem przedmiotu zamówienia.

IX.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.

9

2. Ofertę należy złożyć w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Włocławskiej 167,
87-100 Toruń, I piętro, (sekretariat), do dnia 20 października 2015 r. do godz. 16.00.
3. W przypadku dostarczania oferty drogą pocztową, oferta musi być dostarczona na wskazany adres
przed upływem podanego powyżej terminu.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Wanda Gogulska (tel.: 56 69 95
491, 665 960 035, e-mail: wanda.gogulska@tarr.org.pl).
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres
Wykonawcy:..........................................................................................................
...........................................................................................................................
NIP

REGON

Nr konta bankowego

Tel. ................................................
Faks ...............................................
e-mail:……………………………………………………
Adres korespondencyjny:………………………………………………………………………………………………………………..
Na podstawie zapytania ofertowego na: Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej
wyników projektu ”Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w
województwie kujawsko-pomorskim” oferujemy wykonanie ww. zamówienia za cenę:
Lp.
1.

Nazwa usługi

Cena ofertowa
netto

Cena ofertowa
brutto

Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej
wyników projektu ”Wspieranie powiązań
kooperacyjnych przedsiębiorstw w
województwie kujawsko-pomorskim”

oraz
Lp.
1.

Metody i techniki badawcze

Liczba

z uczestnikami powiązań
kooperacyjnych/klastrów (osobami zarządzającymi), reprezentującymi
przedsiębiorstwa, IOB, JST i OB., według metodologii doboru próby
uzgodnionej z Zamawiającym.
Wywiady

telefoniczne

CATI
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

Oświadczamy, że w ww. cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i
realizacji przyszłego świadczenia umownego.
Oświadczamy, że:
2.1. zapoznaliśmy się z treścią warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
2.2. treść oferty jest zgodna z treścią warunków zamówienia.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 15 dni kalendarzowych,
których bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia ………………… (jeśli
dotyczy).
Oferta została złożona na .................... kolejno ponumerowanych stronach / kartkach*.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
…………………………………….
…………………………………….

………………………………..
(Miejscowość, data)

…………………………………
(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)
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Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej wyników projektu ”Wspieranie powiązań
kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”

Nazwa Wykonawcy:.....................................................................................................
Adres Wykonawcy:.....................................................................................................

Oświadczam, że spełniam warunek:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.

własnoręcznym

podpisem,

świadom

……………………………….
(Miejscowość, data)

..........................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)
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Załącznik nr 3

WYKAZ
wykonanych usług
L.p.

Przedmiot i krótki opis usługi. Opis musi
zawierać informacje wymagane w zapytaniu
ofertowym

Odbiorca
(nazwa, adres,
nr tel.
Kontaktowy)

Data
wykonania
(od - do)

UWAGA!
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały
należycie wykonane

………………………………..
(Miejscowość, data)

..............................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)
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Załącznik nr 4

…………………………..
(pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ
osób wykonujących zamówienie
L.p.

Imię i
Nazwisko

Wykształcenie

Zrealizowane
badania
naukowe
(przedmiot i
zakres)

Funkcja w badaniu
będącym przedmiotem
zamówienia

Data
wykonania
(dd-mm-rr)

UWAGA!
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały
należycie wykonane

………………………………..
(Miejscowość, data)

..............................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)
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