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ZAPYTANIE OFERTOWE

Nn vrśp ZAM. WIAJĄCEGO

II. DANE DoTyCzĄCr złvrówtENIA - USŁuGI DoRADCzEJ

A A

ż,
Euro-Tour Sport & Travel Małgorzata i Mirosław Tusznio Sp.J.

Krzysztof Tusznio

T*lpfon ksntaktowy 502 79,7 000
B-mail ktusznio@hotelsarmata.p1
Arlrr liedzib,

Świętokrzyskie

Gmina sandomierz

2'7-600 Sandomierz

Skłodowskiej

37

NIP 864-000-09-29

Imię i nazwisko osoby do
kontaktu

Kod pocztowy i miejscowość

Ulica

Numer budynku/ numer lokalu

Opis Przedmiotu
zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej specjalisĘcmej - audyt
technologiczny - mającej na celu identyfikację słabych i mocnych stron

przedsiębiorstwa, przeprowadzony w oparciu o m.in. ocenę infrastruktury,

kluczowe technologie i know-how firmy.

Przedsiębiorstwo Euro-Tour Sport & Travel MaĘorzata i Mirosław Tusznio

Sp.J. jest właścicielem obiektów noclegowych w Sandomierzu tj. Hotel

Sarmata (3*, 50 pokoi, |27 miejsc noclegowych, obiekt uruchomiony w 2009

roku), Apartamenty Furta Dominikańska (7 apartamentów 2 os., obiekt

uruchomiony 2016 roku), Apartamenty Ucho Igielne (7 apartamentów 4 os.,

planowane uruchomienie w lipcu / sierpniu 2020 roku) oraz Apartamenty

Opatowska (3 apartamenty 3 os,, planowane uruchomienie we lipcu / sierpniu

2020 roku), W związku z dynamicznie zmieniającymi się warunkami otoczenia

biznesowego, w szczególności rosnącymi kosżami mediów, kosźów
zątrudnięnią otaz wdrażaniem nowych roałiązatf' w branży HoReCa, istnieje
potrzeba przeprowadzenia audytu technologicznego dla rozwiązań obecnie

stosowanych w firmie od ponad 10 lat, W szczególności dotyczy to

działalności w obszatzę rozvliązafi technicznych i technologicznych



Ę ilif**,,::,", - 
Rziczposłolita 

SmT ;ll*n 'i.iullł:§ii*i §
Projekt współfinansowany przęzUnię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załqcznik nr 5do Regulaminu udzielania voucherów dla przedsiębiorstw
Wzór"

stosowanych w kuchni, gastronomii, pralni hotelowej, sfużb pięter, recepcji,

wyposażenia pokoi czy przy obsłudze konferencji i szkolęń,

Zakres usługi doradczej - audyt technologiczny

Audyt technologiczny ma wskazać obszary w działalności firmy, które

wymagają wsparcia orazte, które mogą stać się podstawą do dalszego rozrłoju
firmy. Audy technologiczny ma również przyczynić się do oceny firmy pod

kątem potencjału technologicznego, stosowanych procedur oraz ewentualnych
potrzeb. ZaWęs audytu technologicznego ma obejmowaó m,in,:

- analizę kluczowych technolo gii wykorzystywanych w firmie,
- analizę żódeł pochodzeniatechnologii oraz stopnia ichzużycia,
- analizę procesu produkcyjnego, istniejących i potencjalnych problemów

technologicznych,
- analizę funkcjonowania lrrmy w porównaniu do standardów w branzy,

- analizę potencjału zasobów ludzkich,
- analizę profilu technologicznego firmy w porównaniu z konkurencją,
- analizę sytuacji ekonomicznej firmy,
- inne obszary, uzgadniane indywidualnie.

Wynikiem audytu ma być raport, w którym przedstawiony jest obecny stan

firmy pod kątem jej rozwoju technologiczrego) wraz z kierunkami rozwoju

przedsiębiorstwa, wnioskami oraz zaleceniami do dalszych działań oraz

certyfikat przeprowadzenia audltu. Rapoń posfuży fumie prry aplikowaniu o

dofuransowanie z różnych źródeł, w celu modyfikacji potencjału

technologicznego fi rmy.

Firma przewiduje konieczność poniesienia nakładów inwestycyjnych na środki

trwałe illub wartości niematerialnę i prawne, bezpośrednio związane

zrea|izacją usługi doradczej ikoniecnte do wdrozęnia jej efektów. Nakłady te

zgodnie z regulaminem nie mogą stanowić więcej niz 40Yo wartości usługi

doradczej,

I usługa standardowa X usługa specialistyczna

79000000-4 - Usfugi biznesowe: prarłłricze, marketingowe, konsultingowe,
rekrutacj i, drukowania i zabezpieczania.

30.09.2021

Termin składania ofert 09.01.2020

Wersja elektroniczna (email) na adres mailowy: ktuszrio@hotelsarmata.pl lub w
wersji papierowej na adres: Hotel Sarmata, ul. Zawichojska2,27-600
sandomierz,

Rodza"J Zamówienia (typ
usfug§'

Kod. CPV wg Wspólnego
Słownika Zamówień)

Termin realizacji
zamowlenla

Sposób składania ofert (np.
emaiVwersja papierowa na
wskazany adres)

2
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KRYTERIA DOSTĘPU UMOZLIWIAJĄCE USŁUGODAWCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
I SPOSOB OCENY
(*Nie dotyczy: - Instytucji Otoczęnia Biznęsu posiadających alaedytację Ośrodka Innowacji wydaną
przez właściwe Ministerstwo. IOB, które otrzymĄ alłeĘĄację Ośrodka Irrrrowacji spehiają poniżej
wymienione kryteria;
- Instytucji Otoczenia Bizresu zapisanych w katalogu usfugodawców na platformie internetowej)

III.

ffifr prlu #,fftt§fiul §pó*sF,,,, §§ęily
*Podmiot spełnia de fi nicj ę Usługodawcyokre śl on ą
w Regulaminie udzielania voucherów dla
przedsiębiorstw

D spełnia D nie spełnia! nie dotyczy
Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie
oświadczenia złożonego przez Podmiot

tPodmiot posiada strategię blmesową /lub plan
działań uwzględniający realizację usług
doradczych dla MSP

! spełnia ! nie spełnia! nie dotyczy
Weryfikacja speŁrienia kryterium na podstawie informacji
z}ożony ch przez P o dmiot

łPodmiot prowadzi działalności i spełnia detiniclę
Usfugodawcy od co najmniej 12 miesięcy

tr spełnia I nie spełniaD nie dotyczy
Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji
złożonych przez Podmiot wtaz z dokumęntęm
rejestracyjnym

*Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym i kadrowym niezbędnym do
należytego wykonania przedmiotu Zamówienia

il spełnia ! nie spełniafl nie dotyczy
Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji
w formie oświadczeniazłożonego przęz Podmiot,
Informacje mają potwierdzić czy lOBposiada osoby
zdolne do . wykonania zamówienia oraz posiada
wyposazenie biurowę zapewniające włąściwe
przechorvywanie dokumentacji związanej ze
świadczęniem usług oraz dysponowanie urządzeniami
technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę
podmiotów korzystających z usług, w szczęgólności
sprzętem komputerowym wraz z oprogramowanięm
hillrowvm

*Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem
ekonomicznym niezbędnym do należ}.tęgo
wykonania przedmiotu Zamówienia

! spełnia ! nie spełniaU nie dotyczy
Weryfikacja spełnienia kryterium I|a podstawie
oświadczenia złożonego przez Podmiot, iż nie posiada
zaległości z Ętlłu podatków lub z tytułu składęk na
ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne oraz nie
pozostaje pod zarządem komisarycznp, oraz nię zostń
lvobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości oraz
nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie
l ikwirl acvine r'łr'rąlw.7 e ll lh reqtn lkh lrvzncvine

*Podmiot posiada doświadczęnie w realizacji
minimum 5 usfug doradczych na rzecz MŚP
w okę§ię ostatnich 3 lat lub jeZeli instytucja działa
krócej niż 3 lata to w ostątnim okresie działalności

! spełnia D nie spełniafl nie dotyczy
Weryfikacja speŁrienia kryterium na podstawie informacji
ńożonych przez Podmiot, wraz z udokumentowaniem (np,
referencie. orotokofu odbioru usfusi. itD.).
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Oświadczamy, iż ewentualne podwykonawstwo na zrealuowanie zleconej przez MŚP
usługi doradczej nie przekroczy 70oń kosztów przedmiotu Zamówienia.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena [PLN] (C) - min. 607o

Cena (C) - liczba punktórv dla kaźdej ocenianej of'erty zostanie lvyliczona w,g

poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonanę zostaną z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku (min. 60 pkt):

C _ C-i,, 
ń 

x min,600/o gdziel pkt : 1%

gdzie:

C - ilość punktów jakie otrzyma oferta za kyterium ,,Cena" ;

Cmin - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich waznych i nieodrzuconych
ofert;

Ct"a - cena oferty (brutto)

i nieodrzuconych ofert.

badanej spośród wszystkich waimych

osobęly, która/ę posiada/ją doświadczęnie .w
iealizacji min, 3 usług doradczlch na izecz MŚP
łraz ł§ najpniej 2 letnię doświadczęnię rawodowe
w realiżacji inicjatyw skierowanych do
przedsiębiorcówi/lubwspóĘtacuje r min. 2

osobami, które zrealizowały minimum 3 usfugi
doradczę na rzęCa M§P, które posiadają
doświadczenie zawodowć lub kwalifikacje
ądekwatne do świadczonyoh usfug,

*Podmiot zatrudnia na umowę o pracę (min. 1 etat) E spełnia I nie spełnia! nie dotyczy
Weryfikacja speŁrienia kryterium na podstawie informacji
złożony ch przez P odmiot :

Na podstawie wykształcęnia, doświadczenia zawodowego,
w tym ałłłaszcza w zakresie wykonywania min, 3 usług
doradczych dla MSP zbieżnych tematycznie z usŁlgą na,
którą,zapotrzębowanie zg)asza przedsiębiorca, obszary
specjalizacji, kategorie usług jakie będzie świadczyła dana
osoba, podstawę dysponowattia przez Usfugodawcę daną
osobą
Dodatkowo MŚP moZe wynagać, np.:
o stopnię naukowe,
. kursy/szkolenia,
o posiadanecerfyfikaty,
e publikacje,
. znajomość języków obcych,itp.

Kryterium obligatoryjne - CENA

Kryterium fakultatywne (decyduje

usług dor
lub jezeli

ostatnich 3 lat
to w ostatnim

Podmiot posiada doświadczenie w realieacji więcej co 0 pkt. 5 usług doradczych tematycznie

4
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td"l. rkładanta oferczęściowych,v. INFORMACJE DODATKOWE

_]ń
osoby upoważnionej
a MSP

;ffi;';;;;ń;wiią nętto óraz-brutto wyrażoną w PLN
'Ói;n a kńr. *płvną po terminie zostaną odrzucone,

Źł^łiił:ń 'i'poO.ioi ni, mogą uv9 udzielane ryg]:::l
;;ń;ń z nim osobowo lub kapitałowo, Przez powtązanta

kapitałowe IuU osooowe, o których_ mowa powyżej, rozumie się

wzajemne po*,ą"u.,iu-' ń'iń' Zamawnjącym. .]* ^._:^*iT'
ffiu^ionymi dó zaciągania zobowiązań rv imieniu Zamawta.;ącego

lub osobami *vron".iłińi *i*i.ńiu .Zamawiającego 
czynności

związane " 
prrvgoroJi,iń i przeprowadzeniem procedury wyboru

iYiionu*.v, u *yT.onu*,ą, polegające w szczesólności na:

a) uczestniczeniu w ;jill;f;";spólnik sp;łti cywitnej lub spółki

osobowej , 11_1_^:,
b) ;;;i"l""iu co najmniej l0 o/oudziŃów lub akcji,

;i ;;ńńil fuŃcji ."iootu organu nadzorczego |ub zarządzającego,

prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w ,*iązhu małżeńskim, w stosuŃu pokrewieństwa

lub powinowu**u,Jińi p,o,te.i, pot,":i*lyjT,fl:9:,:Tl#,1
ffi ffiffiffi; ffiió_t"pńii, w linii bocznej lub w stosuŃu


