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Projekt: „Zakup usług doradczych jako podstawa do wzrostu konkurencyjności Spółki MOST ADVANCED POWER UNIT na terenie 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz całego kraju” nr RPWM.01.03.05-28-0037/18 współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 
Elbląg, dn. 28.07.2021 

 
ZAMAWIAJĄCY 

Most Advanced Power Unit  Sp. z o. o.                                                                 

               Siedziba: ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk 
Oddział: ul. Kowalska 3-5d, 82-300 Elbląg 
NIP: 584-276-38-47; REGON: 368382640 
tel. +48 58 341 76 11; www.mapu.pl 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Nr  1/2021 

 

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z 
prośbą o przedstawienie ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe  
 
 

I.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze zamówienie będzie udzielone zgodnie z Zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. 

ROZEZNANIE RYNKU 

2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych z późn. zm. 

3. Osoba realizująca czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy: Dyrektor Zarządzający - Piotr Przyborowski. 

 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 
1) Usługa doradcza nr 5: Opracowanie koncepcji marketingowej. 

 

Zakres usługi: 

• Zdefiniowanie grupy docelowej dla  B2C  oraz  B2B; 

• Wykonanie analizy  (SWOT) z uwzględnieniem wyników badania rynku; 

• Określenie sposobów wejścia na rynek dla produktu mikrosiłownia 5-40 kW; 

• Określenie kanałów  i narzędzi komunikacji; 

• Zaplanowanie  treści i narzędzi  do akcji marketingowej w tym : 
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- email marketing, 

- website marketing, 

- social media,  

- ad re marketing, 

- wyszukiwarka. 

• Stworzenie koncepcji dla dedykowanej „landing page”; 

• Przygotowanie przekazu oraz oferty (ujęcie graficzne ); 

• Przygotowanie logotypów / wizualizacji / grafiki / banerów reklamowych; 

• Określenie rodzajów i ilości zasobów potrzebnych do przeprowadzenia kampanii 

marketingowych; 

• Określenie zakresu i rodzaju działań marketingowych; 

• Opracowanie media planu emisji reklam z uwzględnieniem odpowiednich grup odbiorców, 

kalendarza emisji i estymacji kosztów dotarcia; 

• Zaplanowanie i rekomendacje w zakresie formy reklamy internetowej (serwisy 

społecznościowe, serwisy wideo i typu wideo na żądanie, reklama Adwords) 

Kod CPV:  79342000-3 Usługi marketingowe. 

Kod CPV: 79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, 

drukowania i zabezpieczania 

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych ani częściowych. 

Czas na wykonanie wszystkich przedmiotów zamówienia: maksymalnie 30 dni od dnia podpisania 

umowy wykonawczej. 

 

III. Kryteria dostępu do ubiegania się o zamówienie 

 

Kryteria dostępu do ubiegania się o zlecenie związane z niezbędną wiedzą i doświadczeniem: 

• W okresie ostatnich 5 lat prowadził działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług 

profesjonalnych (usługi marketingowe  lub  usługi zarządcze - w tym wsparcie marketingowe); 

• Przez co najmniej 12 ostatnich miesięcy prowadził usługi marketingowe dla minimum 3 

podmiotów; 

• Wykonał co najmniej 2 usługi marketingowe obejmujące działania z zakresu opracowania i 

przeprowadzenia kampanii marketingowej. 

Kryterium uzna się za spełnione, jeśli oferent złoży oświadczenie o jego spełnieniu. 

Kryteria dostępu do ubiegania się o zlecenie związane z potencjałem kadrowym: 

Zespół realizujący zamówienie powinien składać się z minimum: 

• 1 osoby – specjalisty posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczenie w tworzeniu i 

wdrażaniu kampanii marketingowych; 

• 1 osoby – specjalisty w zakresie grafiki komputerowej posiadającego co najmniej 2-letnie 

doświadczenie w tworzeniu materiałów reklamowych na potrzeby kampanii marketingowych; 
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• 1 osoby – kierownika projektu, który posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie 

prowadzenia usług zarządczych lub usług marketingowych, w tym we wdrażaniu 

koncepcji/strategii marketingowych. 

Kryterium uzna się za spełnione, jeśli oferent złoży oświadczenie o jego spełnieniu. 

Kryteria dostępu do ubiegania się o zlecenie związane  z klauzulami społecznymi: Wymagania 

dotyczące dopuszczenia do realizacji zadania osób: 

• bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w 

przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

• niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Kryterium uzna się za spełnione, jeśli oferent złoży oświadczenie o jego spełnieniu. 

 

IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zapytanie ofertowe skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. 

osób fizycznych, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez 

wpis do właściwego rejestru przedsiębiorstw) bądź jednostek posiadających zdolność prawną do 

wykonania przedmiotu zamówienia spełniających kryteria ubiegania się o wykonawstwo dzieła. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia oświadczenia 

stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

VI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym wzorze: „Formularz ofertowy” (Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego) pisemnie, czytelnie, w języku polskim. 

2. Oferta powinna zawierać w szczególności: 

a) cenę netto łączną dla całego zamówienia, 

b) datę przygotowania oraz termin ważności oferty, 
c) oświadczenia wskazujące na spełnienie kryteriów dostępu, 
d) oświadczenie oferenta o braku powiązań z zamawiającym (wzór: Załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego), 

e) oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia (wzór: Załącznik nr 3 do 

zapytania ofertowego).  

3. Zamawiający rezerwuje sobie prawo odrzucenia oferty, która nie jest zgodna z oczekiwanym 

układem treści i formy pisemnej. 

4. Informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystane przez oferentów 

jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu przygotowania oferty. 

5. W przypadku zakwalifikowania, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony indywidualnie. 

6. Długość czasowa ważności oferty – nie mniej niż 30 dni. 
 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w 

przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować całości przedmiotu zamówienia. 
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Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego w 

uzasadnionych przypadkach a także jego odwołanie oraz zakończenie postępowania bez wyboru 

ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków 

przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dalszego negocjowania najkorzystniejszej oferty. 

 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT  

Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o poniższe kryteria i sposób przyznawania punktów (max. 

punktów: 100 = K1+K2):  
 

KRYTERIUM WAGA (%) 

K1 – Cena netto 50 

K2 – Szybkość realizacji przedmiotu zamówienia liczona w dniach roboczych 50 

 

K1 – Kryterium: Cena netto 

– za cenę punkty przydzielane będą następująco (max. 50 punktów)                 

          

K1 =  C N x waga  / C R                     

                                                            

K 1 – otrzymane punkty 

C N – łączna cena netto oferty najkorzystniejszej (najniższa z oferowanych) 

C R – łączna cena netto oferty rozpatrywanej 
 

Weryfikacja oferowanej ceny:   

Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego. 

 

K2 – Kryterium: Szybkość realizacji przedmiotu zamówienia liczona w dniach roboczych 

– za szybkość  punkty przydzielane będą następująco (max. 50 punktów)                 

          

K2 =  S N x waga  / S R                     

                                                            

K 2 – otrzymane punkty 

S N – liczba dni z oferty najkorzystniejszej (najniższa z o oferowanych) 

S R – liczba dni z oferty rozpatrywanej 
 

Weryfikacja oferowanej ceny:   

Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego. 

 

VIII. SPOSÓB OCENY OFERT  
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1. Sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania (w tym kryteria formalne) przedstawione w zapytaniu 

ofertowym. Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty nie spełniające 

któregokolwiek z wymagań (lub kryteriów formalnych) zostaną odrzucone.  

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę wykonawcy, która łącznie za kryteria przyjęte w 

niniejszym postępowaniu, uzyska największą liczbę punktów K = K1+K2. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji cenowej z oferentem, który uzyska najwyższą liczbę 

punktów K. 

 

 

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą 

mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których 

zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.  

2. Wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego.  

3. Zapytanie ofertowe i wszystkie trzy załączniki do zapytania ofertowego stanowią integralną całość. 

4. Karą umowną za nienależyte wykonanie przez Oferenta-Wykonawcę przedmiotu zamówienia 

jest brak zapłaty oraz wpłata przez Oferenta/Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 25% łącznej 

ceny całego zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Nienależyte wykonanie 

to niezgodne z ofertą. 

Zamawiający dopuszcza możliwość bezkarnego niewywiązania się Wykonawcy z umowy zgodnie z 

ofertą złożoną na zapytanie ofertowe w przypadku zaistnienia siły wyższej, zgodnie z definicją: 

siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Stron, 

które uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie 

mogły przewidzieć oraz którym nie mogły zapobiec, a także ich przezwyciężyć poprzez działanie 

z należytą starannością. 

5. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych 

rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie 

gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia. 

6. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, technologii, specyfikacji 

technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.  

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty prosimy składać  do dnia:  11.08.2021r., do godziny 10:00 

Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać w formie skanu na adres mailowy:  

piotr.przyborowski@mapu.pl lub dostarczyć osobiście/kurierem/pocztą na adres siedziby w Gdańsku 

lub oddziału w Elblągu. 
 

 

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTEM  

Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie zapytania 

ofertowego jest Pan Piotr Przyborowski, tel. +48 603-765-841, e-mail: piotr.przyborowski@mapu.pl 

XII. ZAŁĄCZNIKI 
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1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie o braku powiązań  

3. Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia  
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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021  

Załącznik nr 1  

 

FORMULARZ OFERTOWY  

I. ZAMAWIAJĄCY:                                 
                                                                       
 

      Most Advanced Power Unit  Sp. z o. o.                                                                 

                  ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk 
     NIP: 584-276-38-47; REGON: 368382640 
     tel. +48 58 341 76 11; www.mapu.pl 

 
 

II.  OFERENT/WYKONAWCA 

Nazwa  i adres Oferenta: 

(NIP jeśli dotyczy) 

 

 

Imię i nazwisko osoby właściwej 

do reprezentowania Oferenta: 

 

Osoba do kontaktów roboczych 

z ramienia Oferenta: 

 

Telefon Oferenta:  

E-mail Oferenta:  

 

III.  K1 – CENA 
 

Oferowana łączna cena netto realizacji całego przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu 

Ofertowym nr 1/2021:  

 

kwota: .......................................................................... waluta: ……………………………………………… 
 

słownie: ........................................................................................................................................ 

 

K2 – SZYBKOŚĆ 
 

Oferowana szybkość realizacji całego przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu 

Ofertowym nr 1/2021 (mierzona w dniach roboczych od podpisania umowy realizacyjnej):  

 

Szybkość realizacji: .......................................................................... dni robocze 
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Ponadto oświadczam, że: 

• zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń; 

• zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego, akceptuję je i zobowiązuję się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

• pomiędzy moją firmą, a Most Advanced Power Unit Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania 

kapitałowe oraz osobowe; 

• realizacja przedmiotu zamówienia nie naruszy praw autorskich osób trzecich; 

• wraz z zapłatą za wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

wszelkie prawa do jego użytkowania.  

 

 

 

 
 

Termin ważności oferty:  ………………………………………………….………………………………………..……………………….. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………                                                                      ……………………………………………… 
Miejscowość  i data                                                                                                                                                          czytelny podpis Oferenta    

              

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 
stempel firmowy Oferenta 

(jeśli posiada) 
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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                       
 
 

      Most Advanced Power Unit  Sp. z o. o.                                                                 

                    ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk 
     NIP: 584-276-38-47; REGON: 368382640 
     tel. +48 58 341 76 11; www.mapu.pl 

 

 

 

II.  OFERENT/WYKONAWCA 

Nazwa  i adres Oferenta: 

 

Imię i nazwisko osoby właściwej 

do reprezentowania Oferenta: 

 

 

Oświadczam, że pomiędzy: 

Most Advanced Power Unit Sp. z o.o. (Zamawiający),  

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa Oferenta) 

 

nie zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe. 

 

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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 

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

Miejscowość  i data                                                                                           czytelny podpis Oferenta 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 1/2021 

Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI OFERENTA DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                       
 
 

      Most Advanced Power Unit  Sp. z o. o.                                                                 

                    ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk 
     NIP: 584-276-38-47; REGON: 368382640 
   tel. +48 58 341 76 11; www.mapu.pl 

 

 

II.  OFERENT/WYKONAWCA 

Nazwa  i adres Oferenta: 

 

Imię i nazwisko osoby właściwej do 

reprezentowania Oferenta: 

 

 

Oświadczam, że: 

1. Jestem/nie jestem* podmiotem czynnie prowadzącym działalność gospodarczą – wpis do 

rejestru przedsiębiorstw (nazwa rejestru i nr wpisu – jeśli dotyczy): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, określonej 

zapytaniem ofertowym. 

3. Posiadam niezbędną wiedzę oraz doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym  i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Spełniam wszystkie kryteria dostępu do ubiegania 

się o wykonawstwo zlecenia. 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

5. Jestem osobą właściwą do reprezentowania Oferenta. Jeśli moje imię i nazwisko nie jest 

wskazane w rejestrze firmy jako właściwe do reprezentowania oferenta załączam dodatkowo 

OBOWIĄZKOWE pełnomocnictwo szczegółowe. W przypadku braku spełnienia powyższego 

warunku oferta będzie odrzucona./jeśli dotyczy/ 

6. Zapoznałam/em się z  zapisami w dokumentach Zapytania ofertowego oraz załączników i w pełni 

je akceptuję. 
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………………………………………………                ……………………………………………… 

Miejscowość  i data                                                                                           czytelny podpis Oferenta 
 

* Należy podkreślić właściwe 


