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Rzeszów, 30.09.2021 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.2/POPW 

DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE DORADZTWA 

ZMIERZAJĄCEGO DO PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW DO POTRZEB RYNKU 

DOCELOWEGO (NIEMCY I AUSTRIA), DO WYBORU POTENCJALNEGO/POTENCJALNYCH 

DYSTRYBUTORÓW ROZWIĄZAŃ WINDOORMATIC ORAZ USŁUG DORADCZYCH 

W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PLANU SZCZEGÓŁOWEJ KAMPANII MARKETINGOWEJ 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
WINDOORMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr: 0000603218  
ul. Krakowska 12B/1A 
35 – 111 Rzeszów 
NIP 5170373820 
REGON 363764615 
 
zaprasza do złożenia oferty na usługi doradcze polegające na: 
- doradztwie zmierzającym do przygotowania produktów do potrzeb rynków docelowych (Niemcy, 
Austria); 
- doradztwie zmierzającym do wyboru potencjalnego/potencjalnych dystrybutorów rozwiązań 
WINDOORMATIC Sp. z o.o.; 
- wykonaniu usług doradczych w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii 
marketingowej 
 
Projekt pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia 
konkurencyjności firmy WINDOORMATIC na rynku austriackim i niemieckim” realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, 
Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.02.00-18-0029/20. 
 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności 
obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.),  
tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych 
nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego 
http://www.windoormatic.pl/ i portalu Baza Konkurencyjności pod adresem  
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  
 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
  
Przedmiotem zamówienia jest: 

http://www.windoormatic.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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1.  Doradztwo zmierzające do przygotowania produktów do potrzeb rynków docelowych 
(Niemcy, Austria).  

Celem realizowanych usług doradczych, będzie identyfikacja istotnych uwarunkowań dla rozpoczęcia 
sprzedaży produktów firmy WINDORMATIC na wskazanych rynkach docelowych, a w szczególności 
opracowanie analizy (w formie raportu) obejmującej: 

 Identyfikację wymagań dot. przeprowadzenia prawnego procesu legalizacji produktów oraz 
przygotowanie wytycznych dla firmy WINDOORMATIC Sp. z o.o. w tym zakresie. 

 Identyfikację wymagań dot. pozyskania stosownych certyfikatów i pozwoleń oraz przygotowanie 
wytycznych dla firmy WINDOORMATIC Sp. z o.o. w tym zakresie. 

 Identyfikację wymagań dot. usług instalacyjnych i montażowych oraz przygotowanie wytycznych 
dla firmy WINDOORMATIC Sp. z o.o. w tym zakresie. 

 Identyfikację wymagań dot. ubezpieczenia działalności gospodarczej na rynkach docelowych oraz 
przygotowanie wytycznych dla firmy WINDOORMATIC Sp. z o.o. w tym zakresie. 

 Identyfikację wymagań dot. etykiet i opakowań produktów zgodnych z przepisami UE oraz  
przygotowanie wytycznych dla firmy WINDOORMATIC Sp. z o.o.  w tym zakresie. 

 Identyfikację wymagań dot. dokumentacji marketingowej zgodnej z unijnymi wymogami 
prawnymi UE ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Austrii oraz przygotowanie wytycznych 
dla firmy WINDOORMATIC Sp. z o.o. w tym zakresie. 

Wnioskodawca na obecnym etapie nie zna szczegółowych wymagań dot. powyższych kwestii 
i potrzebuje wsparcia w postaci usługi doradczej. Usługa doradcza obejmie wyłącznie przygotowanie 
do certyfikacji, akredytacji, koncesji lub pozyskania innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla 
prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowych rynkach 
zagranicznych. W wyniku usługi doradczej firma WINDORMATIC powinna otrzymać raport z analizy, 
w której zostaną wskazane istotne wymagania dot. przygotowania produktów firmy WINDORMATIC 
do potrzeb rynków niemieckiego i austriackiego. 

2. Doradztwo zmierzające do wyłonienia potencjalnych dystrybutorów/partnerów  
handlowych rozwiązań firmy WINDOORMATIC Sp. z o.o. na rynkach docelowych – Niemiec 
i Austrii. W ramach doradztwa firma WINDOORMATIC Sp. z o.o. powinna uzyskać 
zestawienie/bazę firm – potencjalnych dystrybutorów, partnerów handlowych w Niemczech 
i Austrii, tj. 25-50 podmiotów gospodarczych ze wskazaniem ich nazw, adresów siedziby  
głównej, adresów stron www, danych kontaktowych, danych kontaktowych do osób 
decyzyjnych, która powinna zostać poddana szczegółowej analizie wskaźnikowej. Analiza 
wskaźnikowa bazy potencjalnych dystrybutorów/partnerów handlowych powinna zmierzać 
do: 

1. Oceny lokalizacji siedziby potencjalnego dystrybutora, a w szczególności: 
a. Zgodności z wytycznymi modelu biznesowego wnioskodawcy. 
b. Pod kątem sąsiedztwa instytucji związanych z budownictwem pasywnym. 
c. Pod kątem sąsiedztwa z terenami inwestycyjnymi (budowa domów, inwestycje 
deweloperskie, itp.). 
d. Pod kątem sąsiedztwa okręgów przemysłowych.  
e. Pod kątem sąsiedztwa uczelni wyższych i innych ośrodków edukacyjnych. 

2. Oceny doświadczenia potencjalnego dystrybutora w zakresie montażu stolarki otworowej i/lub 
budownictwa pasywnego/energooszczędnego w oparciu o ofertę produktową/usługową, 
a w szczególności: 
a. Ofertowanie energooszczędnej stolarki otworowej.  
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b. Ofertowanie usług profesjonalnego montażu stolarki otworowej.  
c. Ofertowanie usług w zakresie budownictwa pasywnego i/lub energooszczędnego. 

3. Oceny  potencjału sprzedaży, a w szczególności: 
a. Ilość realizacji – skala sprzedaży. 
b. Zasięg terytorialny świadczonych usług - stopień rozproszenia struktur sprzedaży, biura han-

dlowe, itp. 
c. Potencjał partnerów handlowych. 
d. Sprzedaż on-line. 

4. Oceny potencjału marketingowego, a w szczególności: 
a. Content marketing. 
b. Event marketing. 
c. Social media marketing. 
d. Personal/Employer branding. 
e. Identyfikacja wizualna. 

5. Oceny kapitału ludzkiego, a w szczególności: 
a. Ocena wiedzy i doświadczenia zawodowego kadry zarządzającej. 
b. Ocena wiedzy i doświadczenia zawodowego specjalistów technicznych. 
c. Ocena aktywności przedstawicieli handlowych. 

Przygotowana baza potencjalnych dystrybutorów, partnerów handlowych stanowić będzie tzw. grupę 
docelową kampanii marketingowej.  

 
3. Usługi doradcze w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii marketingowej, 

której adresatami będzie baza firm wyłonionych w ramach poprzedniej usługi doradczej, 
stanowiąca tzw. grupę docelową.  

Przedmiotem doradztwa będzie: opracowanie i przygotowanie planu szczegółowej kampanii 
marketingowej, zawierającego wytyczne dot. działań o charakterze marketingowym i Public 
Relations oraz ich harmonogram, wytyczne dot. stosowanej na rynku docelowym identyfikacji 
wizualnej (tzw. branding - w tym: wyglądu materiałów reklamowych, zaproszeń np. na webinaria 
i szkolenia on-line, ulotek, katalogów, gadżetów promocyjnych, itp.)  i nazewnictwa produktów (tzw. 
naming), a także wytycznych dot. przebudowy stron internetowych i kampanii marketingowej 
w wyszukiwarkach internetowych. 

W ramach usługi Wnioskodawca powinien otrzymać szczegółowy plan kampanii marketingowej, 
a co za tym idzie wytyczne dot. projektowania materiałów reklamowych, wytyczne dot. 
ulotek/katalogów/gadżetów promocyjnych, wytyczne dot. przebudowy stron, publikacji w mediach 
itp. które pozwolą osiągnąć zdefiniowane w modelu biznesowym firmy WINDORMATIC wskaźniki. 
W ramach doradztwa firma WINDORMATIC zamierza uzyskać informacje na temat tego, jakie 
działania należy podjąć, aby uzyskać wskaźniki zdefiniowane w modelu biznesowym, które na bazie 
dotychczasowych doświadczeń Wnioskodawca ocenia jako realne i efektywne. W modelu 
biznesowym zaprezentowano wskaźniki będące celami do osiągnięcia w ramach przygotowania 
kampanii marketingowej w ramach doradztwa – firma doradcza w ramach usługi powinna wskazać 
działania marketingowe i ich korelacje, które pozwolą osiągnąć założone wartości. 

Plan marketingowy przygotowany w formie dokumentu/pliku pdf powinien zawierać: 
a. Wizję komunikacji marketingowej tzw. brand story. 
b. Dobór narzędzi marketingowych i kanałów komunikacji. 
c. Koncepcję komunikacji w mediach społecznościowych. 
d. Koncepcję działań w obszarze Content Marketingu i PR. 
e. Koncepcję strony www. 
f. Koncepcja kampanii reklamowej w obszarze Google ADS, Google Display, YouTube i Remarketingu. 
g. Koncepcję działań w obszarze Event Marketingu. 
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h. Harmonogram działań marketingowych oraz odpowiedzialność za ich realizację zgodną 
z harmonogramem projektu firmy WINDORMATIC. 
i. Budżet marketingowy z uwzględnieniem wariantów. 
j. Wskazanie najbardziej odpowiednich metodyk realizacji projektów marketingowych. 
 

WYMOGI CO DO ZESPOŁU ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ USŁUG 

Skład zespołu odpowiedzialnego za realizację usługi powinien liczyć co najmniej 1 osoba –ekspert 

odpowiedzialny za świadczenie usług doradczych. 

Ekspert winien spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki: 

 Posiadać wykształcenie wyższe 

 Posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie eksportu dla produktów z branży 

budowlanej  

 Posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie eksportu na rynek niemiecki i/lub 

austriacki   

Doświadczenie eksperta badane będzie na podstawie przedłożonych deklaracji uczestnictwa 

w projekcie. Dodatkowo każdy z ekspertów zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy 

z Oferentem, do przedłożenia dokumentów potwierdzających deklarowane doświadczenie. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

a) Usługa powinna odbywać się przy aktywnej współpracy ze Zleceniodawcą. W związku 

z powyższym w trakcie realizacji usług winny być realizowane co najmniej 4 spotkania konsultacyjne, 

w których udział weźmie co najmniej jeden ekspert Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 

  

Wymagania w zakresie spotkań konsultacyjnych: 

- w spotkaniach musi każdorazowo brać udział co najmniej 1 osoba spośród zespołu 

odpowiedzialnego za realizację usługi, 

- każde spotkanie trwać będzie co najmniej 4 godziny,  

- Zamawiający o spotkaniu winien powiadomić Wykonawcę co najmniej 2 dni robocze przed 

planowanym terminem spotkania. W trakcie realizacji usługi Wykonawca może maksymalnie dwa 

razy dokonać zmiany terminu spotkania ustalonego przez Zamawiającego. 

 

b) Oferent winien przedstawić proponowany przez siebie do realizacji Plan realizacji usługi zgodnie 

z załączonym wzorem. Plan w szczególności odnosi się do: 

- Zakresu merytorycznego realizowanej usługi, 

- Metodologii realizacji usługi, 

- Harmonogramu realizowanej usług, 

- Przypisania eksperta do zadań. 

Metodologia realizacji usługi winna uwzględniać wszystkie wyszczególnione informacje 

w niniejszym zapytaniu, w tym m.in.: 

- specyfikę realizacji usługi, 

- specyfikę branży, 

- specyfikę nowego rynku (Niemcy i Austria). 

 

Metodologia winna zostać szczegółowo opisana w dokumencie Plan realizacji usługi. Do zadań  

Oferentów należy odpowiednie przedstawienie metodologii realizacji usługi i uzasadnienie, iż jest 
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ona 

adekwatna do przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego, rynków objętych internacjonalizacją 

oraz do branży, w której działa Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia 

ofert, w przypadku, gdy uzna, iż zaproponowana metodologia jest nieadekwatna do zakresu realizacji 

usługi lub do branży Zamawiającego. Oferenci winni zastosować się do minimalnych limitów znaków  

w zakresie opisania metodologii realizacji usługi oraz uzasadnienia metodologii. 

 

Zamawiający zastrzega, iż złożenie ofert/y niespełniającej/ych ww. parametrów oznacza 
odrzucenie ofert/y na etapie oceny formalnej. 

 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 

72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej 
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 
79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej  
 
OPIS ZAMAWIAJĄCEGO 
WINDOORMATIC Sp. z o.o. zajmuje się produkcją listew, podwalin i konstrukcji z purenitu (materiału 
pochodzącego z recyklingu na bazie skondensowanej pianki poliuretanowej cechującej się dużą 
sztywnością, wytrzymałością i odpornością na wilgoć) wykorzystywanych w tzw. ciepłym montażu 
stolarki okiennej i drzwiowej, stosowanym w nowoczesnym budownictwie pasywnym 
i energooszczędnym. Firma specjalizuje się w produkcji listew podparapetowych, podwalin pod 
drzwi balkonowe i tarasowe, podwalin do drzwi tarasowych w systemach HST, podwalin do 
systemów drzwiowych, konstrukcji nadprożowych, a także konstrukcji pod tzw. świetliki dachowe (tj. 
przeszklone fragmenty dachów). 
Szczegółowy opis oferty spółki znajduje się na stronie internetowej http://www.windoormatic.pl/  
 
 
OPIS PRODUKTÓW PODLEGJĄCYCH INTERNACJONALIZACJI 
Produktami planowanymi do wprowadzenia  na rynki zagraniczne są: 
1. Purenitowa podokienna listwa podparapetowa - stosowana jako element podpierający 
i izolujący okno w otworze okiennym. Listwa produkowana z frezowaniem odpowiednim do danego 
modelu okna/profilu okiennego danego producenta – wykonanego w technologii PVC, drewna lub 
aluminium. Listwa dostępna jest w różnych wysokościach - od 15 mm do 55 mm, skok co 5 mm, do 
każdego systemu okiennego. Produkt o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych, 
porównywalnych z parametrami okien i drzwi obecnie oferowanych na rynkach europejskich, 
odporny na wilgoć, łatwy montaż. Wytrzymałość na ściskanie: ponad 7000 kPa, co oznacza 
wytrzymałość obciążenia aż 70 kg/cm2. Zastosowanie: budownictwo energooszczędne i pasywne. 
2. Purenitowa podwalina pod drzwi wejściowe, balkonowe i tarasowe - stosowana do każdego 
rodzaju progu drzwi wejściowych, balkonowych i tarasowych. Dostępna w różnych wysokościach. 
Podwaliny mogą być również stosowane jako górne poszerzenia pod rolety lub jako uzupełnienie 
przy zbyt wysokim otworze okiennym. Dostępna w wysokościach roboczych (widocznych) od 15 mm 
do 250 mm i wyższych, skok co 10 mm, dostępna w trzech grubościach: 40 mm, 50 mm, 60 mm, nie 
wymaga wylewki wyrównującej, możliwość klinowania podczas montażu, możliwość montowania od 
góry profilu lub od dołu poszerzenia. Produkt o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych, 
porównywalnych z parametrami okien i drzwi obecnie oferowanych na rynkach europejskich, 
odporny na wilgoć, łatwy montaż. Wytrzymałość na ściskanie: ponad 7000 kPa, co oznacza 
wytrzymałość obciążenia aż 70 kg/cm2. Zastosowanie: budownictwo energooszczędne i pasywne. 
3. Purenitowa podwalina do systemów HST - podwalina przeznaczona do drzwi tarasowych 
w systemach HST każdego typu, dostosowana do każdego rodzaju progu. Podwalina dostępna 
w następujących wysokościach roboczych widocznych: 15 mm, 25 mm, 35 mm, 45 mm, 55mm. Ist-

http://www.windoormatic.pl/
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nieje 
możliwość wykonania podwaliny do systemów HST o większej wysokości poprzez  
dodanie kantówki z purenitu i sklejenie jej klejem SP340 z firmy Illbruck. Rozwiązanie dedykowane 
do każdego rodzaju budownictwa i wszędzie tam gdzie wymagane jest zastosowanie rozwiązania 
odpornego na zgniatanie i ściskanie. Produkt o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych,  
porównywalnych z parametrami okien i drzwi obecnie oferowanych na rynkach  
europejskich, odporny na wilgoć, łatwy montaż. Wytrzymałość na ściskanie: ponad 7000 
kPa, co oznacza wytrzymałość obciążenia aż 70 kg/cm2. Zastosowanie: budownictwo 
energooszczędne i pasywne. 
4. Purenitowa podwalina do systemów PSK - produkt dedykowany do drzwi tarasowych 
w systemach PSK każdego typu, w których wymagane jest podparcie szyny jezdnej systemu 
uchylno-przesuwnego PSK. Dostępna jest w następujących wysokościach roboczych widocznych: 15 
mm, 25 mm, 35 mm, 45 mm, 55mm. Produkt o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych, 
porównywalnych z parametrami okien i drzwi obecnie oferowanych na rynkach europejskich, 
odporny na wilgoć, łatwy montaż. Wytrzymałość na ściskanie: ponad 7000 kPa, co oznacza 
wytrzymałość obciążenia aż 70 kg/cm2. Zastosowanie: budownictwo energooszczędne i pasywne. 
5. Purenitowa konstrukcja nadprożowa - stosowana w przypadku konieczności znacznego 
obniżenia nadproża z zabudową na całkowitą szerokość muru. Rozwiązanie zasadne wszędzie tam 
gdzie jest konieczność wykonania trwałej nadbudowy przy zachowaniu bardzo dobrych  
właściwości cieplnych – idealne do zastosowania w domach pasywnych. Wbrew 
pozorom rozwiązanie dużo tańsze niż zbrojenie i nadlanie betonem sklepienia okiennego 
czy drzwiowego. Produkt o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych, 
porównywalnych z parametrami okien i drzwi obecnie oferowanych na rynkach 
europejskich, odporny na wilgoć, niepalny, łatwy montaż. Wytrzymałość na ściskanie: 
ponad 7000 kPa, co oznacza wytrzymałość obciążenia aż 70 kg/cm2. Zastosowanie: 
budownictwo energooszczędne i pasywne. 

6. Purenitowe konstrukcje pod świetliki dachowe - konstrukcje prefabrykowane do świetlików 
dachowych w obiektach, w których architekt zaprojektował indywidulane rozwiązanie doświetlające 
pomieszczenia, wymagające niestandardowych rozwiązań np. podwaliny pod nietypowe przeszklenia 
sufitowe, np. w kształcie koła. Produkt o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych, 
porównywalnych z parametrami okien i drzwi obecnie oferowanych na rynkach europejskich, 
odporny na wilgoć, łatwy montaż. Wytrzymałość na ściskanie: ponad 7000 kPa, co oznacza 
wytrzymałość obciążenia aż 70 kg/cm2. Zastosowanie: budownictwo energooszczędne i pasywne. 
 
2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 Okres realizacji zamówienia: 30 czerwiec 2022 r. 
 Miejsce realizacji zamówienia: WINDOORMATIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 

Krakowska 12B/1A, 35 – 211 Rzeszów. 
 Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy – październik 2021 r.  
 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
O realizację powyżej opisanej usługi mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które: 

a) W ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 3 usługi doradcze związane 
z internacjonalizacją/eksportem o wartości co najmniej 15 tys. PLN netto każda usługa. 
b) Dysponują co najmniej 1-osobową kadrą spełniającą wymogi określone w niniejszym 
zapytaniu ofertowym. 
c)   Wskażą akty prawne (krajowe i wspólnotowe) oraz normy budowlane, które określają wa-
runki /parametry konieczne do wdrożenia produktów Wnioskodawcy na rynku austriackim 
i niemieckim, które będą przedmiotem analizy w ramach usługi doradczej będącej przedmiotem 
niniejszego zapytania ofertowego. 
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d)      Wpłacą wadium wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym – co najmniej 1000 PLN. 
 
WARUNKI DODATKOWE 
 
Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany także do realizacji usługi w oparciu o dodatkowe 
warunki wymagane przez Zamawiającego, m.in. do:  
a) Prowadzenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla Programu  
Operacyjnego POLSKA WSCHODNIA 2014-2020; 
b) Poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez PARP bądź inne instytucje zaangażowane 
w proces zarzadzania funduszami UE; 
c) Zmiana członków zespołu realizującego usługę będącą przedmiotem niniejszego zapytania 
ofertowego może być dokonana wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Niedopuszczalne 
jest zmiana kadry na osoby o mniejszym doświadczeniu czy niższych kompetencjach.  
W sytuacjach losowych związanych ze zmianą kadry Wykonawca winien do pisma z prośbą 
o zmianę dostarczyć komplet obiektywnych dokumentów potwierdzających okoliczności losowe 
(np. zaświadczenie z pobytu w szpitalu); 
d) Wykonawca po zrealizowaniu usługi przeniesie na Zamawiającego całość praw autorskich, 
majątkowych, twórczych i praw zależnych w zakresie wszelkich utworów powstałych w wyniku 
realizacji usługi; 
e) Do opracowanych dokumentów uwagi wnosić może Zamawiający - Wykonawca winien 
uwzględnić wskazane uwagi i zastrzeżenia i uzupełnić o nie w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia; 
f) W ramach wynagrodzenia za świadczone usługi doradcze Wykonawca winien skalkulować 
wszelkie koszty ponoszone w związku z realizacją usługi. Zamawiający nie przewiduje 
finansowania żadnych kosztów dodatkowych; 
g) Oznaczenie opracowanych materiałów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania 
projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy czym stosowne 
oznaczenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego; 
h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru na każdym etapie 
realizacji zamówienia; 
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania 
ofertowego oraz do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy, bez podania 
przyczyn. 

 
4. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami: 
 

Lp. kryteria oceny ofert Waga 
maksymalna 
liczba punktów 

A. Cena netto w PLN lub EUR* 56 % 56 

B. 

Ilość ekspertów dedykowanych do realizacji usłu-
gi oraz spełniających warunki dla ekspertów 
wskazane w niniejszym zapytaniu oraz posiada-
jących co najmniej 3-letnie doświadczenie w za-
kresie eksportu stolarki budowlanej lub produk-
tów pokrewnych  

32 % 32 

C. 
Ilość stacjonarnych spotkań konsultacyjnych 
realizowanych w siedzibie Zamawiającego 

12 % 12 
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*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego 
Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert. 
 
5. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY 

OFERTY 
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 
Ocena = A + B + C, gdzie: 
Ad. A. Kryterium Cena netto w PLN lub EUR zostanie obliczone wg następującego wzoru: 
 najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej 
oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 56 punktów 
Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić 
będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, 
w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 
ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne 
czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz 
wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę 
wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 56 punktów. 
 
Ad. B Kryterium Ilość ekspertów dedykowanych do realizacji usługi oraz spełniających warunki 
dla ekspertów wskazane w niniejszym zapytaniu oraz posiadających co najmniej 3-letnie 
doświadczenie w zakresie eksportu stolarki budowlanej lub produktów pokrewnych zostanie 
obliczone wg następującego wzoru: 
    - 1 ekspert – 16 punktów 
   -  2 ekspertów – 32 punkty 
Doświadczenie każdej z osób badane będzie na podstawie przedłożonych deklaracji uczestnictwa 
w projekcie. Dodatkowo każda z osób zobowiązana będzie , przed podpisaniem umowy z Oferentem, do 
przedłożenia dokumentów potwierdzających deklarowane doświadczenie. 
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 32 punktów. 
 
Ad. C Kryterium Ilość stacjonarnych spotkań konsultacyjnych realizowanych w siedzibie 
Zamawiającego zostanie obliczone wg następującego wzoru: 
- 3 spotkania – 0 punktów 
- 4 spotkania – 4 punkty 
- 5 spotkań – 8 punktów 
- 6 spotkań – 12 punktów 
 Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 12 punktów.  
 
Łączna ocena ofert: 
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A,  Kryterium B i Kryterium C zostaną 
dodane do  siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie 
oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów 
w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C). 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może 
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta 
uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 
 
6. WYMAGANE DOKUMENTY 
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższego zlecenia musi dołączyć do formularza oferty 
następujące załączniki: 
A. Aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument  
zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące; 
B. Deklaracje uczestnictwa w projekcie osób dedykowanych do realizacji usługi spełniających 
wymogi wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym; 
C. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia tj. potwierdzające  
fakt, iż w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 3 usługi doradcze związane 
z internacjonalizacją/eksportem o wartości co najmniej 15 tys. PLN netto każda usługa; 
D. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem 
a Zamawiającym; 
E. Plan realizacji usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu; 
F. Kserokopia wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 
 
Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić 
pieczęcią firmową, pieczęcią imienną wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. 
Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, 
przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, 
która podpisuje ofertę. 
 
W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Oferent 
będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów. 
W sytuacji gdy Oferent przedłoży dokumenty, z których nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia 
wymogi określone w niniejszym zapytaniu Oferta taka zostanie ODRZUCONA. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania treści oferty czy załączników – kryteria oceny 
będą dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów, które wpłynęły. 
 
7. WADIUM 
1. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązany 
jest przed upływem terminu składania ofert tj. 11.10.2021 roku, godzina 13:00 (Zamawiający uzna 
wadium za skuteczne, tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że  
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej – 11.10.2021 roku, 
godzina 12:59:59), do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych 00/100 groszy). Wadium należy wnieść na wskazany przez Zamawiającego rachunek 
bankowy w Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie nr rachunku 05 9176 1019 0017 6545 2000 
0010. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.  
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium 
z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – 
zapytanie ofertowe nr 4/1.2 z dnia 30.09.2021 r.”.  
Wadium jest nieoprocentowane, na co Wykonawca wyraża zgodę przystępując do składania ofert. 
2. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia 
zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
3. W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po  
podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą. 
4. Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane,  
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. 
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5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed  
upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek – wycofania oferty 
przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium. 
 
8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 
a) Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu, 
b) Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 6 niniejszego zapytania 
ofertowego,  
c) Ofertę należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym 
atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym, 
d) Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim oraz angielskim, 
e) Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie 
zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym, 
f) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte, 
g) Wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, 
h) Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, 
i) Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. 
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, 
j) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych, 
k) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, 
l) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania 
ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub 
uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie 
pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na portalu Baza Konkurencyjności pod 
adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 
m) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania 
bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn. 
 
Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne 
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 
 
Ofertę należy złożyć na jeden z poniższych sposobów: 
 Za pośrednictwem bazy konkurencyjności znajdującej się pod adresem 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 
 Osobiście, pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy Zamawiającego, tj. WINDOORMATIC 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krakowska 12B/1A, 35 – 111 Rzeszów. 
 
Oferta powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie, oznaczona adresem Zamawiającego  
i Oferenta oraz opisem:  
 
 

OFERTA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR  4/1.2/POPW 
Nie otwierać przed  11.10.2021 r. godz. 1300 

 
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2021 r. do godz. 1300. 
 
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty do siedziby 
Zamawiającego. 
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2021 r. o godz. 830 w siedzibie Zamawiającego tj. 
WINDOORMATIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krakowska 12B/1A, 35 – 111 
Rzeszów. 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Wykonawcy zostaną poinformowani o kwocie jaką Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy zostaną poinformowani 
w trakcie spotkania o ilości złożonych ofert, nazwach i adresach Wykonawców, cenach 
poszczególnych ofert, a także o informacjach dotyczących pozostałych kryteriów oceny ofert. 
 
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Markiem Bednarzem, 
e-mail: biuro@windoormatic.pl   
Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 2 dni 
robocze przed upływem terminu składania ofert. 
 
9. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu 
składania ofert. 
 
10. WYKLUCZENIE 
1. Wykluczone zostaną oferty niespełniające wymogów, w tym oferty złożone po terminie składania 
ofert. 
2. Zamówienie może być udzielone wyłącznie podmiotom, które nie są powiązane  
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
 Pozostawaniu 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. 
 
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta 
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym 
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym. 
 
11. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
Warunki umowy istotne dla Zamawiającego: 
 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć usługę o parametrach zgodnych z opisanymi  
w zapytaniu ofertowym i ofercie. 
 Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur/y VAT wystawianej/ych przez Wykonawcę. 
 Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach 
do oferty jest  WINDOORMATIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krakowska 12B/1A, 35 
- 111 Rzeszów  (zwane dalej WINDORMATIC). WINDOORMATIC będzie przetwarzał dane osobowe w 
określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Oferent ma 
prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, 
przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec 
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przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania 
wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych 
sprzed wycofania zgody. Jeśli Oferent ma wątpliwości, czy dane są prawidłowo przetwarzane przez 
WINDOORMATIC, to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. WARUNKI ZMIANY UMOWY 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: 
• gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, 
• gdy wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod 
warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie 
składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez 
Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, 
strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe). 
 
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod 
rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu). 

 
13. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem,  

a Zamawiającym – Załącznik nr 2. 
3. Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie – Załącznik nr 3. 
4. Wzór planu realizacji usługi – Załącznik nr 4. 
5. Wzór zestawienia potwierdzającego doświadczenie – Załącznik nr 5. 


