
ROZEZNANlE RYNKU
NA PoTRzEBY oszAcoWAN|A WARToścl zAMÓWlENlA

dla projektu pn. ,,opracowanie audYtu Wzornicze8o i strate8ii Wzorniczej dla firrny Józef
orżechowski Usłu8owy zakład Kamieniarski ,,GRAN_MAR"" W ramach Plogramu operacYjne8o
Polska Wsahodnia na lata 2014-2020, Dzialanie 1.4 Wzór ne konkurencję l €tap, nabór 2019.

prowadzacv rozeznanie rvnku (zamawiaiacv}:

]óZEF ZBlGNlEW oRZEcHowsKl U5ŁUGoWY ZAKŁAD KAMlENlARsKl '6RAN,MAR"
ul. Księżodworska, nr 6,
13-200 DziałdoWo
Tel, 601-061 676
e mail: ksiegowosc@8ran mar,corn,pl

ZamaWiający odpowiedżia]ny ża realizację niniejsze8o postępowania nie jest podmiotem
zobowiązanym do stosowania prżepisóW ustawy z dnia 29 siycżnia 2004r, Prawo Zamowleń
Publ;cżnych (Dz,U. z 2017r. Poz, 1579 t. jedn,).

zamawiający, W celu zbadania oferty rynkowej oraz osżacowania Wartoścj planowanego zarnóWienia,
żaprasza Państwa do prżesłania Wstępne]'kalkulacjiceny na realiżację następującego zamÓWienia:

Realizacja usłu8i W postaci przeprowadzenia AUDYTu WzoRNlczEGo oraz opraaowania raportu z
audytu w postaci STRATEGll WzoRNlczEJ dla firmy JÓzEF zBlGNlEW oRZEcHoWsKl UsŁUGoWY
zAKŁAD KAMlENlARsKl "GRAN-MARI

1. audytWzorniczy-rozumianyjakoanaliżadżiałalności przedsiębiorcy pod Wżględem potencjałL] i
potrzeb Wzorniczych, której Wynikiem jest strategia Wzornicża, Audyt obejmuje m.in,; analiżę
Wzorniczą beneficjenta W zakresie ofeńy produktowej, modelu biznesowego, technolo8ii,
struktury organizacyjnej, procesóW komunikacji, strateBii marketln8owej, żdefiniowania i

charakterystyki klientóW ikonkurencji oraz klucżowych W kontekście beneficjenta trendÓW

branżowych, analiżę potrzeb beneficjenta W zakresie zarżądzania Wzornictwem, analizę oferty
pod kątem Wykorzystania Wzornictwa i potencjału rynkowe8o beneficjenta;

2. strate8ia Wzornicza - strategia Wżornicza rozumiana jako raport z przeprowadzonego audytu
Wzornicze8o zawierający co najmniej następUjące elementy:

a, ogólną charakterystykę firmy zaWierającą analizę Wzornicżą przedsiębiorstwa W zakresie
produktÓW, technologii, struktury organiżacyjnej, procesÓW komunikacji Z klientem,
strate8ii marketingoWej,

b, ogólny opis otoczenia firmy W żakresie desi8nu żawierający co najmniej informacje
odnośnie charakterystyki klientóW, opis głównych konkurentóW,

c, opis trendóW rynkowych, określenie kluczowych W kontekście beneficjenta trendóW
branżowych, społecżnych itechnolo8icżnych o dużym potencjale Wpływu na rynek
beneficjenia,

d, ocenę poziomu Wykorzystania Wzornictwa W firmie oraz jej potencjału W tym zakresie,
e, zdefiniowanie problemóW Wżorniczych W firmie (przy czym problemy te mogą dotyczyĆ

zaróWno produktu, jak i ;nnych procesóW biznesowych W firmie),
f. możliWości roZWiązania problemóW Wzorniczych W firmie,



3.

g, rekomendacje dalszych sżczegółowych działań dla firmy Wraż z Wstępnym
harmonogramem i o§zacowan;em kosztóW ich Wdrożenia j

W ramach u5łu8i WykonaWca żobowiązany jest do ucżestnictwa W Panelu EkspertóW W ramach
procesu oceny wniosku o dofinansowanie,

Termin realizacji uslu8i, tj, prżeprowadzenie audytu i opracowanie strategji Wżorniczej - max. 6

PrżewidywanY termin realizacji usługi: lłl kW. 2o2o r.

Liczba ekspertóW dedykowanych do przeprowadzenia audytu nje może być mniejsza niż 2
(maksymalna nie jest określona).

Z Wybranym Wykonawcą zwarta zostanie umowa Warunkowal która Wejdz;e W życie po
żatWierdzeniu Wniosku do dofinansowania. Zakres minimalny umowy Warunkowej na realizację
audyti] Wzorniczego obejmuje:
a. opis działań planowanych do realiżacji W ramach audytu Wżornicze8o z uwż8lędnieniem

harmonogramu i miejsca ich realizacji;
b. Planowany termin rozpocżęcia izakończenia audytr] Wżorniczego oraz opracowania 5trategii

Wzorniczej;
c. lnformację o żespole WykonaWcy realiżtrjącym audń oraz

Wzorniczą Wraz ż przypisaniem 05ób do poszcze8ólnych działań;
d. lnformacje o osobach Wyżnaczonych że strony Wnioskodawcy do

aUdytu i opracoWania strategil Wzorl;c7e j;

opracoWującym strategię

e, Wynagrodzenie przysłu8ujące Wykonawcy za realiżację
prżeprowadzeniem audytu oraz opracowaniem strate8ii Wzorniczejj

f, Kwestie przeniesienia na Wnjoskodawcę autorskich praw majątkowych i praw zależnych do
Wsżelkich utworóW powstałych W żWiązku ż prżeprowadzeniem audytu Wżornlcze8o i
o p ra cowan iem strategii Wżo rn iczej;

8, Zobowiązanie Wykonawcy do udżialu jego przedstawiciela W posiedzeniu Panelu EkspertóW
W terminie Wyżnaczonym prżeż PARP, żgodnie ż Re8ulaminem konkur5u do Etapu I działania
1.4,,Wzór na konkurencję" PoPW;

h. zobowiązanie WykonaWcy do opracowania strate8ii Wżorniczej zgodnie ż Wymo8ami
określonymi W Re8ulaminie konkursu do Etapu l dżiałania 1,4,,Wżór na konkirencję'' PoPWj

i. ZobowiąZanie Wykonawcy do użgodnienia ostatecznej Wersji strate8ii Wżorniczej z

Zobowiązanie Wykonawcy do uWz8lędnienia uWa8 do strategii Wzorniczej ż8łosżonych pęeż

Warunek uzależniający obowiązywanie umowy od umieszcżenia projektu Wnioskodawcy na
liŚcie projektóW spełniających kryteria I etapu oceny izakwalifikowanych do ]l etapu oceny
opublikowanej na stronie internetowel'PARP albo Warunek użależniający obowiązywanie
umowy od otrżymania informacji od PARP o prżyżnaniU dofinansoWania. Do cżasL] zaWarcia
umowy o dofinansowanie Wnioskodawca realizuje projekt na Własne ryzyko;
Zobowiązanie Wykonawcy do realizac]'i u§łu8i doradcżej z8odnie ż żasadami dżiatania 1,4
,,WZór na konkurencję" PoPW,

4,

5.

Współpracy prży realizacji

dżjalań zwiążanych z

).

k,

l,

Niniejsze szacowanie Wańości zamóWienia prowadzone jest z8odnie 2 żasadą konkurencyjności Wg.
regulacji żawartych W Wytycznych kwalifikowalności WydatkóW W ramach Europejskie8o Funduszu



RożWoju Regionalne8o, Europejskie8o Funduszu społecżneso oraz Funduszu spójności na lata 2014-
2020 z dnia 19 |ipca 2077 l .

Upublicznienie sżacowaniaI niniejsże o8loszenie dotyczące szacowania Wartości zamóWienia
zamieszczono:

a) W siedzibie ZamaWiające8o,
b) rozesłano do co najmniej 3 potencjalnych oferentóW

ZamawiającY informuje, że przedmiotowe żaproszenie nie stanowi oferty W rozumieniu art. 66 Kc ani
też nie jest ogłoszeniem o zamóWieniu W rozumieniu ustawv ż dnia 29 stvcżnia 2004 r, - Prawo
zamóWień publicznych (Dz. U. ż 2015 l., poż.2164 j.t.).

Ma ono Wyłącznie na celu rożeżnanie cenowe rynku Wśród firm dzjałających W branży instalacji
8rżewczych oraz uzyskanie Wiedzy na temat szacunkowych kosztÓW żWjązanych ż planowanym
zamówieniem,

Wykonawca usłu8i zostanie Wybrany W kolejnym etapie postępoW3nia, Po ustaleniu sżacunkowej
WartoŚci zamÓWienia żostanie okreŚlona Właściwa procedura postepowania,

ofeńy prosimy sktadać W terminie do dnia 08.07.2019 r, do godz. 12 (liczy 5ię data Wplvwu) na
formularzu cenowym Wg załączonego Wzoru: osobiście, dro8ą mailową na adres e-mail:
ksiegowosc@8ran mar,com.pl, lub przesłać pocztą (liczy się data Wpływu do Zamawiające8o) na
adres:

JóZEF zBlGNlEW oRzEcHowsKl UsŁUGoWY zAKtAD KAMlENlARsKl "GRAN_MAR"

ul. Księżodworska, nr 6,

13-200 DżiałdoWo

Ewentualne pytania należy kierować na adres| e-mail| e-mail: !!ic89]!9§gagl!!:!]3ll9!!.pl lub
telefonicznie pod nr tel. 601-061 676.
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Dzialdowo, 03,07.2019 ,, 'ucyna 
PajevŚka

osoba upoważniono do rełezentdcji żomawiojqcego,
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zolqcznik nr 1do sz1cowanio woltości zomówienia, Formulórz cenowy

NazWa firmy:

osoba do kontaktu:

Dane kontaktowe (telefon, e-mail):

FORMULARZ CENOWY

W odpowiedżi na zapytanie firmy ]óżef Zbi8niew orzechowski Usłu8owy Zakład Kamieniarski ,,GRAN-
MAR" Ws. rożeznania rynku z dnia 03,07.2019 r. na potrzeby osżacowania ceny żamóWienia W
ramach lealizacjj projektu: /,opracowanie audytu Wzorniażego i strategii wzorniczej dla filmy Józef
orzechow§ki Usłu8owy zakład Kamieniarski ,,GRAN-MAR-' W ramach Programu operacyjnego
Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Dzialenie 1.4 Wzór na konkurencję l etap, nabór 2019.,
niniejślym pr7edstawiam poniźs7ą Wycene 7amóWienia:

a) Łączny koszt (cena) zamóWienia netto:

b) Łącżny kosżt (cena) zamóWienia brLltto:

słoWnie:

Zaoferowana Wartość/cena zawiera Wszystkie kosżty
zamÓWjenia, z uWżględnieniem opłat i podatkÓW oraz
nie stanowią oferty i nje są WiąŹące,

zwiążane ż praWidłową
ewentualnych rabatÓW i

iterminową realiżacją
upustÓW. Podane ceny

Data:,,,.........,,,,.,-,,......... ..

podpis ipiecżęć


