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Zapytanie ofertowe 

 

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój Przytok Golf Resort Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi w 

zakresie: „Opracowanie innowacyjnej usługi w zakresie diagnozowania i programowania treningu 

motorycznego” zgodnie z poniższą specyfikacją: 

 

I.    Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu innowacji w zakresie diagnozowania 

i programowania treningu motorycznego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz polityką 
zrównoważonego rozwoju (sposób prowadzenia badań zapewniający dbałość o środowisko 
naturalne). 

 
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

73110000-6 Usługi badawcze 
 

3. W skład usługi wchodzi: 
 

1) Diagnostyka i przygotowanie programu ćwiczeń jako prewencja urazów, 
2) Ocena efektywności kinezotapingu w stabilizacji stawów, 
3) Wykorzystanie platformy biofeedback w treningu motorycznym golfistów. 

 
4. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia: 

 
1) Harmonogramu realizacji prac, 
2) Opisu sposobu włączenia końcowych użytkowników w proces tworzenia nowej usługi,  
3)  Ceny prac badawczych, uwzględniającej całość ponoszonych przez Oferentów kosztów, 

 
5. Dodatkowe informacje: 

 
1) Spośród podmiotów, które złożą ofertę, wyłoniony zostanie Wykonawca, z którym w drodze 

negocjacji ustalone zostaną niezbędne do realizacji zamówienia szczegóły, a następnie podpisana 
zostanie w tej sprawie stosowna umowa intencyjna, w przypadku uzyskania przez Zamawiającego 



  

pozytywnej decyzji o dofinansowaniu realizacji projektu, z Wykonawcą podpisana zostanie umowa 
na realizację zlecenia. 
 

II.    Opis warunków jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o zamówienie 
 
1. Oferentem może być tylko jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadająca przyznaną 
kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

2. Oferent na wezwanie Zleceniodawcy zaprezentuje wymagane do realizacji usługi kwalifikacje 
zespołu, dorobek publikacyjny, zaplecze osobowe i materialne. 

 
3. Oferent nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.  

 
Wykluczeniu z postępowania podlegać będą oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym – Przytok Golf Resort Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem, polegające na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % 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. 

 
III.    Dokumenty jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełniania ww. warunków 
 
1. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego.  
 

IV.    Wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty 
  

Oferta musi zawierać: 
 
1. Dane dotyczące oferenta, 
2. Formularz oferty zawierający cenę netto i brutto usługi oraz opis usługi nawiązujący do opisu 

przedmiotu zamówienia, 
3. Termin realizacji usługi, 
4. Warunki płatności, 
5. Podpisane i zeskanowane oświadczenie, o którym mowa w części III zapytania ofertowego, pkt.1, 
6. Termin ważności oferty – minimum 30 dni, 
7. Pieczęć firmową oraz podpis upoważnionych osób. 

 
V.    Kryteria oceny oferty 

  
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, kierując się następującymi kryteriami:  



  

 
1. Kryterium cena brutto oferty – waga 60% (maksymalna liczba punktów 60) 
2. Kryterium termin realizacji usługi – waga 40% (maksymalna liczba punktów 40) 

 
W ramach kryterium nr 1 „Cena brutto oferty” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca 
najniższą cenę brutto, a każda następna oferta otrzyma liczbę punktów liczoną według poniższego wzoru: 

 
 cena brutto najniższa 

Liczba punktów oferty ocenianej =     --------------------------------------      x 60 pkt 
 cena brutto oferty ocenianej 
 

W ramach kryterium nr 2 „termin realizacji usługi” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca 
najkrótszy termin realizacji, a każda następna oferta otrzyma liczbę punktów liczoną według poniższego 
wzoru: 

 
 Czas realizacji usługi z najkrótszym terminem  
 realizacji (liczba dni kalendarzowych) 

Liczba punktów oferty ocenianej =     ---------------------------------------------------------------      x 40 pkt 
 Czas realizacji usługi ocenianej  
 (liczba dni kalendarzowych) 
 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. W przypadku jednakowej liczby 
punktów, decydować będzie kolejność wpływu oferty.  
 

VI.    Miejsce i termin składania ofert 
Oferta powinna być złożona w formie pisemnej, osobiście lub pocztą, na adres Przytok Golf Resort Sp. z 

o.o., ul. Racula-Ruciana 6, 66-004 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres e-mail: 
e.wolowiec@przytokgolfresort.pl 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2015. Decyduje data dostarczenia oferty pod wskazany 
powyżej adres siedziby firmy lub data wpływu e-maila. 



  

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 22.12.2015 r. 
 
 
 

……………................................. 

/miejscowość, data/    

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Nazwa oferenta ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam/-y, że nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek  wskazanych  

w części II Zapytania ofertowego tj. nie jestem/-śmy powiązany/-i osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym – Przytok Golf Resort Sp. z o.o.  

 

 

 

 ………………………………………………… 

 /podpis i pieczęć oferenta/ 

 
 
 


