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Ogłoszenie

Numer

2023-38792-142690

Id

142690

Powstaje w kontekście projektu

RPLB.01.02.00-08-0003/19 - Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości - Think 
Tank- stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla 
lubuskich przedsiębiorstw

Tytuł

Koszty doradztwa i równorzędnych usług na potrzeby 
profesjonalizacji oferty GOT PNP Sp. z o.o. w ramach 
projektu „Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora 
przedsiębiorczości - Think Tank - stanowiącego platformę 
wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych 
usług dla lubuskich przedsiębiorstw”.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może 
zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach: 
1.�W przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i 
usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian przepisów o podatku VAT, które wejdą w życie 
po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia;
2.�Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności 
uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu 
należytej realizacji Projektu.
3.�Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z 
pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, 
wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie 



Wygenerowano: 2023-01-17 09:14 Strona 2 / 10

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Koszty doradztwa i równorzędnych usług na potrzeby profesjonalizacji oferty GOT PNP Sp. z o.o. w ramach projektu…

będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. 
Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu Stron Umowy.
4.�Zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy:
a)�zmiany spowodowane ograniczeniami w dostępie do personelu zamawiającego lub wykonawcy z uwagi 
na wystąpienie stanu zagrożenia epidemiologicznego,
b)�zmiany będące następstwem konieczności wykonania dodatkowych czynności związanych z realizacją 
usługi, nieprzewidzianych w niniejszym zapytaniu, a koniecznych do wykonania dla prawidłowej realizacji 
umowy,
c)�zmiany spowodowane koniecznością wstrzymania realizacji usługi z przyczyn niezależnych od stron 
umowy lub z uwagi na polecenie zamawiającego.
5.�Zmiany w zakresie wartości umowy: 
a)�zmiana wartości umowy poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości poszczególnych usług określonych 
w Formularzu ofertowym, przy czym maksymalny poziom zmiany nie może przekroczyć 50% wartości 
umowy. Zmiana może być zainicjowana wyłącznie przez Zamawiającego. Wartość zmiany zostanie 
określona na podstawie faktycznej ilości wykonanych usług oraz cen jednostkowych zawartych w 
Formularzu ofertowym.
6.�Pozostałe zmiany: 
b)�zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian 
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji 
projektu.
7.�Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu 
podpisanego przez obie Strony.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2023-01-17
1. 1. Zapytanie ofertowe
2. 2. Formularz ofertowy
3. 3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
4. 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
5. 5. Oświadczenie o udostępnieniu zasobów
6. 6. Wykaz osób

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2023-01-17

Data ostatniej zmiany

2023-01-17

Termin składania ofert Planowany termin podpisania umowy
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2023-01-25 2023-02

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park 
Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.
Teatralna 49
66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP: 5993168717

Osoby do kontaktu

Justyna Kmietowicz
tel.: 957817084
e-mail: biuro@gotechnology.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Koszty doradztwa i równorzędnych usług

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis
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Przedmiot zamówienia w ramach zadania obejmuje pakiet usług doradczych na potrzeby 
profesjonalizacji oferty Wnioskodawcy, tj.:
- Zakup usługi z zakresu transformacji systemów zarządzania uwzględniającej realia Przemysłu 4.0 
(10 szt.)
Usługa ma zrealizować następujący cel: Podstawowe znaczenie ma stworzenie strategii związanej 
z Przemysłem 4.0. Do jej budowy potrzebne jest określenie stopnia zaawansowania techn. 
organizacji i wyznaczenie priorytetów na kolejnych pięć lat. Często popełnianym błędem jest 
realizacja koniecznych zmian poprzez istniejącą�, silosowa� strukturę firmy. Tymczasem opisywana 
metamorfoza będzie skuteczna tylko jeżeli uda się wypracować holistyczne spojrzenie, dzięki 
któremu możliwe będzie znalezienie i wykorzystanie mocnych stron organizacji w charakterze 
fundamentów, na których będzie można oprzeć kompleksowa� przebudowę.
Rezultat z przeprowadzonej usługi będzie:
1.�Po przeprowadzeniu usługi, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania raportu z 
przeprowadzonego zakresu usług.
2.�Raport z usługi  winien zawierać co najmniej następujące elementy:
•�Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa, 
•�Charakterystyka otoczenia i trendów rynkowych w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji 
procesów w nim zachodzących, z uwzględnieniem technologii kluczowych dla Przemysłu 4.0 w relacji 
do przedsiębiorstwa wnioskodawcy. 
•�Identyfikacja, wskazanie i uzasadnienie obszarów potencjału (działań/procesów) w 
przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub 
robotyzacji procesów, 
•�Wnioski i plan dalszych działań. 

Wykonawca przygotuje dwa egzemplarze raportu w wersji papierowej,  a także przekaże ją 
Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Przygotowanie końcowego raportu zostanie uzgodnione z 
Zamawiającym w ten sposób, że Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wstępną wersję raportu, 
do której Zamawiający ma prawo zgłoszenia umotywowanych wniosków o dokonanie odpowiednich 
poprawek/uzupełnień (nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania wstępnej wersji) a Wykonawca 
zobowiązany jest od ich rozpatrzenia.

- Zakup usługi z zakresu tworzenia "mapy działania" we wdrażaniu Przemysłu 4.0 (9 szt.)
Usługa ma zrealizować następujący cel: W przypadku tak złożonej zmiany, jaką jest transformacja 
do Przemysłu 4.0, należy zwrócić uwagę na postawy kluczowych dla firmy menedżerów. Praktyka 
wskazuje, że do uruchomienia inicjatyw związanych z rewolucją 4.0 wymagane jest zaangażowane 
menedżerów wysokiego szczebla, a często samych właścicieli firmy.
Rezultat z przeprowadzonej usługi będzie:
1.�Po przeprowadzeniu usługi, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania raportu z 
przeprowadzonego zakresu usług.
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2.�Raport z usługi  winien zawierać co najmniej następujące elementy:
•�Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 
•�Charakterystyka otoczenia i trendów rynkowych w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji 
procesów w nim zachodzących, z uwzględnieniem technologii kluczowych dla przemysłu 4 w relacji 
do przedsiębiorstwa wnioskodawcy. 
•�Identyfikacja, wskazanie i uzasadnienie obszarów potencjału (działań́/procesów) w 
przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub 
robotyzacji procesów, 
•�Wnioski i plan dalszych działań. 
Wykonawca przygotuje dwa egzemplarze raportu w wersji papierowej,  a także przekaże ją 
Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Przygotowanie końcowego raportu zostanie uzgodnione z 
Zamawiającym w ten sposób, że Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wstępną wersję raportu, 
do której Zamawiający ma prawo zgłoszenia umotywowanych wniosków o dokonanie odpowiednich 
poprawek/uzupełnień (nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania wstępnej wersji) a Wykonawca 
zobowiązany jest od ich rozpatrzenia.

- Zakup usługi z zakresu dopasowywania strategii przedsiębiorstwa do potrzeb wymagań 
kastomizacji (2 szt.)
Usługa ma zrealizować następujący cel: Dziś konkurencyjne są te firmy, które potrafią dopasować 
się do oczekiwań klienta i zaoferować spersonalizowany produkt. Nie dziwi fakt, że czołowe 
przedsiębiorstwa produkcyjne i liderzy w swoich branżach coraz częściej działają w oparciu o 
masową kastomizację. Wskazane powyżej trzy usługi doradcze dotyczą Przemysłu 4.0, który jest 
nieodzowną przyszłością przedsiębiorstw w Polsce i na świecie.
Dostosowanie się do wymagań Przemysłu 4.0 umożliwi wzrost konkurencyjności firmy na rynku, 
przekładając się na jej potencjał i sytuację ekonomiczną. Zakup usług doradczych pozwoli na 
profesjonalizację oferty GOT PNP Sp. z o.o. oraz wdrożenie nowych usług z zakresu Przemysłu 4.0.
Rezultat z przeprowadzonej usługi będzie:
1.�Po przeprowadzeniu usługi, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania raportu z 
przeprowadzonego zakresu usług.
2.�Raport z usługi  winien zawierać co najmniej następujące elementy:
•�Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa .
•�Charakterystyka otoczenia i trendów rynkowych w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji 
procesów w nim zachodzących, z uwzględnieniem technologii kluczowych dla przemysłu 4 w relacji 
do przedsiębiorstwa wnioskodawcy. 
•�Wnioski i plan dalszych działań. 

Wykonawca przygotuje dwa egzemplarze raportu w wersji papierowej,  a także przekaże ją 
Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Przygotowanie końcowego raportu zostanie uzgodnione z 
Zamawiającym w ten sposób, że Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wstępną wersję raportu, 
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do której Zamawiający ma prawo zgłoszenia umotywowanych wniosków o dokonanie odpowiednich 
poprawek/uzupełnień (nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania wstępnej wersji) a Wykonawca 
zobowiązany jest od ich rozpatrzenia.

- Zakup usługi doradczej z zakresu Workplace Hub (18 szt.)
Usługa ma zrealizować następujący cel: Zakup usługi doradczej umożliwi efektywne świadczenie 
usług dla inkubowanych przedsiębiorstw w ramach pakietu A – podstawowe usługi doradcze. 
Dzięki usługom doradczym w zakresie Workplace Hub, personel Wnioskodawcy (przede wszystkim 
Specjalista ds. IT) zdobędzie wiedzę i kompetencje do obsługi platformy oraz jej ewentualnego 
wdrażania w inkubowanych przedsiębiorstwach. Usługa platformy Workplace Hub, ze względu na 
swój innowacyjny charakter, wpisuje się w specjalistyczne doradztwo w zakresie cyfryzacji, rozwiązań 
IT, a szerzej Przemysłu 4.0.
Rezultat z przeprowadzonej usługi będzie:
1.�Po przeprowadzeniu usługi, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania raportu z 
przeprowadzonego zakresu usług.
2.�Raport z usługi  winien zawierać co najmniej następujące elementy:
•�Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa .
•�Charakterystyka otoczenia i trendów rynkowych w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji 
procesów w nim zachodzących, z uwzględnieniem technologii kluczowych dla przemysłu 4 w relacji 
do przedsiębiorstwa wnioskodawcy. 
•�Wnioski i plan dalszych działań. 

Wykonawca przygotuje dwa egzemplarze raportu w wersji papierowej,  a także przekaże ją 
Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Przygotowanie końcowego raportu zostanie uzgodnione z 
Zamawiającym w ten sposób, że Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wstępną wersję raportu, 
do której Zamawiający ma prawo zgłoszenia umotywowanych wniosków o dokonanie odpowiednich 
poprawek/uzupełnień (nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania wstępnej wersji) a Wykonawca 
zobowiązany jest od ich rozpatrzenia.

Termin realizacji do 30.06.2023.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

71318000-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
72316000-3 Usługi analizy danych
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Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubuskie

Powiat

Gorzów Wielkopolski

Gmina

Gorzów Wielkopolski

Miejscowość

Gorzów Wielkopolski

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w 
związku z przesłankami wskazanymi w treści art. 7 niniejszej Zapytania Ofertowego.  
2.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
udziału w postępowaniu:
2.1.�Wykonawca dysponuje personelem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.-

  zespołem składającym się z co najmniej trzech osób: 
A.�Kierownik Projektu, posiadający doświadczenie na stanowisku Kierownik Projektu przy realizacji 
usługi wdrożenia systemu Przemysłu 4.0. w minimum 3 przedsiębiorstwach.
B.�Specjalista ds. transformacji cyfrowej, który był członkiem zespołu i wykonał co najmniej dwa 
opracowania (strategie, programy, plany, itp.) związane tematycznie do Przemysłu 4.0.
C.�Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, który był członkiem zespołu i wykonał co najmniej jedno 
opracowanie (analizy, strategie programy, plany, itp.) związane tematycznie z cyberbezpieczeństem 
w przedsiębiorstwie.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Do oferty Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dołączyć aktualne 
na dzień składania ofert oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu 
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z udziału w postępowaniu, oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2. 
Zapytania tj. 
1.1.�Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania,
1.2.�oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, sporządzone wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania, 
1.3.�oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania, 
1.4.�W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a)�wykaz osób (załącznik nr 5 do Zapytania), przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia, ze 
wskazaniem informacji na temat doświadczenia oraz innych informacji potwierdzających spełnienie 
udziału w niniejszym postępowaniu.
2.�Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi 
były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
3.�Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców 
do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
4.�Dokumenty, o których mowa w treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, inne niż oświadczenia, 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4.1.�Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z 
nich dotyczą.
4.2.�Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
1.�Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w punkcie 7.2 oraz 7.3.
2.�W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 
zamawiającym.
Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone 
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z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im 
udzielone.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2)�posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ;
3)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
3.�Z postępowania wyklucza się wykonawców, wobec których zachodzą okoliczności wskazane 
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz. U. 2022. 835) oraz w art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. U. UE. L. 2014. 229.1)
4.�Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - 100%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2023-01-17 - data opublikowania
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-> 2023-01-25 - termin składania ofert

-> 2023-02 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


