Rogalinek , dnia 28.02.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2020

Dotyczy projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,
Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”,
Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Garden Spot Int. sp. z o.o.
ul. Kostrzewskiego 14
62-022 Rogalinek
tel. +48 531 114 442
adres e-mail: danuta@gardenspot.pl
NIP: 7773319204
REGON: 380126844
Osoba do kontaktów: Danuta Garbarek

II. TRYB POSTĘPOWANIA
Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej: www.gardenspot.pl

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg KOD CPV:
72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w zakresie dostosowania produktu Zamawiającego będącego
produktem planowanym na eksport na rynek Korei Południowej, do wymogów tego rynku prowadzące
do zwiększenia możliwości zastosowania produktu Zamawiającego poprzez zwiększenie roślin właściwych
dla klimatu Korei Południowej.
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Dostosowanie produktu ma polegać na zwiększeniu możliwości zastosowania produktu firmy (moduł
PG14) poprzez zwiększenie możliwości zastosowania większej ilości roślin właściwych dla klimatu Korei
Południowej stosowanych integralnie wraz z produktami Zamawiającego do tworzenia finalnego produktu
jakim jest ogród wertykalny Pixel Garden.
Przed zożeniem oferty Wykonawca musi się zapoznać ze szczegółowymi danymi technicznymi
dotyczącymi produktu PG14, który ma zostać dostosowany do wymogów rynku koreańskiego.
Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do wizyty w siedzibie Zamawiającego
w celu poznania szczegółow technicznych produktów Zamawiającego które posiada w swojej ofercie,
a które są jednocześnie produktem planowanym do eksportu na rynek koreański. Proces usługi doradczej
musi uwzględniać aktualny stan techniczny na którym oparty jest produkt PG14 ( dane dotyczące produktu
wskazane są w załączniku nr 1 do zapytania).
Wykonawca przeprowadzi takie doradztwo z Zamawiającym, które umożliwi przystosowanie systemu
Pixel Garden do warunków panujących w Korei Południowej, oraz jednocześnie umożliwi na rynku
docelowym większe możliwości zastosowania produktu przy jednoczesnym zwiększeniu ilości gatunków
roślin rosnących w substracie, które będą mogły być stosowane łącznie z dostosowanym produktem
Zamawiającego na wskazanym rynku. Przystosowanie systemu Pixel Garden musi być poprowadzone
w taki sposób aby uwzględniało dawkowanie wody dla roślin które Zamawiający zastosuje na wskazanym
rynku eksportowym. Pisząc o warunkach Zamawiający rozumie nie tylko klimat, pogodę czy też warunki
atmosferyczne, ale tendencję rynku jak np. modę na określone gatunki roślin, miejsca ich stosowania
(domy, parki, powierdzchnie zacienione, realizacje zewnętrzne czy realizacje wewnętrzne itp.), aktualnie
działający rynek konkurencji wśród producentów i dystrybutorów ogrodów wertykalnych, aktualnie
panującą modę na określone rośliny, mody i trendy panujące w Korei Południowej mające wpływ na wybór
poszczególnych gatunków roślin przez Koreańczyków.

W wyniku doradztwa powstanie sprawozdanie z wykonanej usługi które zawierać będzie min.:
1. szczegółowe informacje na temat metody która doprowadziła Wykonawcę do zaproponowania
dostosowania produktu Pixel Garden w zakresie dostosowania tego produktu do wymogów rynku
koreańskiego,
2. rysunek dostosowanego w wyniku usługi doradczej produktu w programie typu CAD
lub w pliku.dwg ( lub innym równoważnym, tj. takim który umożliwi zapoznanie się z wymiarami
i kształtami produktu PG14 do zaprojektowania formy wtryskowej dostosowanego produktu Pixel
Garden PG14,)
3.

listę gatunkową roślin dostępnych w Korei Południowej, rosnących w substracie
rekomendowanych do zastosowania na rynku Korei Południowej na dostosowanym na ten
rynekprodukcie Zamawiającego,

4.

określenie koniecznej ilości wody w dostosowanym na rynek koreański systemie,

5. określenie położenia ( kąta ) doniczki w nowozaprojektowanym systemie Pixel Garden,
6.

udokumentowanie w formie dokumentacji fotograficznej prowadzonego doradztwa
prowadzącego do powstałych wniosków, które umożliwią na tej podstawie dostosowanie
produktu PG14 wprowadzenie produktów PG14 na rynek koreański, a pośrednio wskaże kierunek
do zaprojektowanie formy wtryskowej dostosowanego na ten rynek produktu PG14.
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IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Liczba miesięcy prowadzonego doradztwa: 6 miesięcy
Liczba godzin doradztwa przeprowadzona w każdym z miesięcy: min 50h ( 1h = 45 min)
W trakcie trwania usługi doradczej, jeśli zajdzie taka potrzeba Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę
intensywności usługi doradczej podczas wskazanych w zapytaniu miesiącach, tj. zmniejszenie liczby
miesięcy podczas których trwa doradztwo przy jednoczesnym wydłużeniu godzin podczas danych miesięcy
pracy. Zmiany te nie mogą powodować zmniejszenia łącznej liczby godzin usługi doradczej tj. 300 h, tj. 50h
x 6 miesięcy = 300 h

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany czas podpisania umowy to 13 – 18. 03.2020r.
Okres prowadzenia usługi doradczej: marzec – sierpień 2020r.

VI. MIEJSCE PROWADZENIA USŁUGI
Usługa doradcza musi być prowadzona w siedzibie Garden Spot INT. sp. z o.o. przy ul. Kostrzewskiego 14
w Rogalinku lub do 20 km od siedziby Zamawiającego, a w tym przypadku Wykonawca zapewni stały
podgląd stanu roślin na dostosowywanym, badanym systemie.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERTY
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w zapytaniu ofertowym lub w załącznikach do zapytania
ofertowego parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy
międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia
to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają
wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być
użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania
produktów/usług równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry
techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zapytaniu ofertowym i w załącznikach do zapytania
ofertowego, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku
do tych wskazanych w dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania
„równoważności”.

VIII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają odpowiednie doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia
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b) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia,
c) posiadają potencjał ekonomiczny i finansowy pozwalający na wykonanie zamówienia,
d) posiadają odpowiedni potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia,
e) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach
i doświadczeniu zawodowym, tj. usługa doradcza musi być świadczona przez podmiot, który zapewnia do
realizacji doradztwa zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jedna osoba o wykształceniu wyższym
pełnym, która uzyskała dyplom ukończenia nauki na wyższej uczelni technicznej oraz minimum jedna
osoba z co najmniej 10-cio letnim doświadczeniem w branży ogrodniczej – rośliny ozdobne (min. 3 prace
ogrodnicze w zakresie roślin ozdobnych, każda powyżej 40 000 tys. złotych netto).

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie:
1. Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego , tj. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu.),
2. Dołączonej do oferty kopii CV / życiorysu lub innego dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
3. Dołączonego do oferty oświadczeniu o wykonaniu min. 3 prac ogrodniczych, wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.

IX. WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci:
1. w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
2. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Zgodnie z zapisami art. 6c ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz.
310, z późn. zm.) przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzaniem 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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości
co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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
Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie Załącznika nr 4.

X. WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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XI. ODRZUCENIE OFERTY.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1)
jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2)
została złożona przez wykonawcę, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu
ofertowym,
3)
została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań
osobowych lub kapitałowych, przy czym nie zostało złożone stosowne oświadczenie, o którym
mowa w pkt. V.2) b.
4)
została złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

XII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści zapytania:
drogą elektroniczną na adres e-mail: danuta@gardenspot.pl

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Złożona oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
▪ informacje dot. produktu będącego przedmiotem dostosowania - załącznik nr 1,
▪ formularz oferty - załącznik nr 2,
▪ świadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3,
▪ oświadczenie o niespełnianiu przesłanek do wykluczenia, w tym braku powiązań
kapitałowych i osobowych – załącznik nr 4.
2)
3)
4)
5)

Wykonawca musi przedstawić treść oferty odpowiadającą treści zapytania.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną techniką oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
6) Oświadczenia dotyczące wykonawcy składane są w oryginale.
7) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
8) Koszty związane z przygotowanie oferty ponosi Wykonawca.

XIV.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i dostarczona osobiście lub listownie na adres:
Garden Spot Int. sp. z o.o.
ul. Kostrzewskiego 14
62-022 Rogalinek

Ofertę należy złożyć do dnia. 09.03.2020r. do godz. 15.30.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną rozpatrzone.
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XV.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Cenę wymienioną w ofercie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
Cenę ofertową należy przedstawić zgodnie z formularzem ofertowym (wg załącznika nr 1).
2) Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto określoną w formularzu
ofertowym.
3) W przypadku uzyskania przez Zamawiającego oferty w walutach innych niż złote, Zamawiający
poda jej równowartość w złotych przeliczoną z zastosowaniem kursu sprzedaży danej waluty wg
notowań Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia wystawienia oferty. W przypadku, gdy NBP
nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedaży, do dokonywania przeliczeń zastosowany
zostanie kurs średni NBP z dnia wystawienia oferty.

XVI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich
znaczeniem:
a. cena ofertowa – 100%

Ad. a) ocena ofert w kryterium „cena ofertowa” nastąpi wg następującego wzoru:
Lpc = (Cmin ÷ Co) x 100pkt gdzie:
Lpc – liczba punktów w kryterium ceny ofertowej
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Co – cena oferty badanej
Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny ofertowej (Lpc) maksymalnie 100 punktów.
Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100pkt.
Termin gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy.
Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. W przypadku gdy
najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony na działania będące przedmiotem
zapytania, Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami (Wykonawcami).

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniające wszystkie warunki oraz o najniższej
cenie.
3. Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

XV. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Na etapie weryfikacji ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców
do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących składanych ofert, ale Zamawiający
ma również prawo rozpatrzyć oferty bez wzywania Wykonawców do składania uzupełnień
lub wyjaśnień,
2. Zamawiający udzieli zamówienia takiemu Wykonawcy, który spełni warunki udziału
w postępowaniu, którego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.
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3. W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy, dane firmy (województwo, powiat,
miejscowość, ulica numer budynku, numer lokalu (mieszkania), kod pocztowy), wynik oceny
złożonych ofert wyliczony przez Zamawiającego zgodnie z kryteriami oceny ofert, cena oferty
(honorarium) Wykonawcy zostaną opublikowane w Bazie Konkurencyjności w celu niezbędnym
do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu, którego zapytanie dotyczy,
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia/anulowania postępowania w trakcie jego
trwania bez podania przyczyny, do zakończenia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania
przyczyny lub do unieważnienia postępowania po wyborzeWykonawcy, ale przed podpisaniem
umowy z Wykonawcą, bez podania przyczyny.

XVI. PROJEKT UMOWY
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do zawarcia umowy
na realizację przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość, niżej określonych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia:
a. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami,
które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin
realizacji umowy,
b. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna, społeczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie
z zapytaniem ofertowym - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności
terminu realizacji umowy,
c. zaistnienia siły wyższej - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy,

XVII. INFORMACJE DODATKOWE
VII. Pozostałe informacje
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany i uzupełniania treści zapytania ofertowego,
przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany
lub uzupełnienia treści zapytania zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.gardenspot.pl
2) W przypadku dokonania zmian lub uzupełnień w treści zapytania ofertowego, zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
bez konieczności podawania przyczyny.
4) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5) Termin związania z ofertą – 30 dni
XVII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
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Załącznik 1 – informacje dot. produktu będącego przedmiotem dostosowania do wymmogów rynku
koreańskiego
Załącznik 2 - formularz oferty
Załącznik 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 4 - oświadczenie o niespełnianiu przesłanek do wykluczenia, w tym braku powiązań
kapitałowych i osobowych
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