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Zapytanie ofertowe nr 1/OWES/PP/2018 

 

dotyczące opracowania dwóch Strategii CSR wraz z mapą interesariuszy dla laureatów w 

ramach konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie w ramach projektu  

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” 

(OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-

SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską 

Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców PRACODAWCY 

POMORZA, Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie 

realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.1. 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego  

Pracodawcy Pomorza 

Aleja Zwycięstwa 24,  

80-219 Gdańsk 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod CPV – 73220000-0 – Usługi doradcze w zakresie 

rozwoju 

 

II. Szczegóły dotyczące zamówienia – opis przedmiotu zamówienia  

Kompleksowa usługa doradcza w zakresie opracowania dokumentu – dwóch strategii CSR w 

wraz z mapą interesariuszy w oparciu o wymagania standardu ISO 26000.  

Elementy strategii:   

1)Określenie wizji firmy w kontekście społecznej odpowiedzialności ze szczególnym 

uwzględnieniem trzech obszarów działania: środowiskowy, społeczny, relacji z personelem, 

komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, 

2) Określenie ładu organizacyjnego firmy: Stworzenie mapy interesariuszy firmy w podziale 

na zewnętrznych i wewnętrznych  
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3) Zdefiniowanie kierunków działań w sześciu kluczowych obszarach, zgodnie z przyjętymi 

zasadami firmy min.: środowisko naturalne, relacje z personelem, zaangażowanie społeczne, 

polityka personalna i inne określone przez doradcę  

4) Określenie celów strategicznych w każdym zdefiniowanym obszarze  

5) Określenie celów operacyjnych w zdefiniowanych obszarach  

6) Określenie programów/zadań realizujących cele operacyjne  

7) Określenie systemu monitorowania oraz systemu kluczowych wskaźników dla 

poszczególnych celów operacyjnych  

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków.    

1.Termin realizacji usługi. Realizacja usługi zostanie rozpoczęta najpóźniej w terminie 

jednego miesiąca (30 dni) od zawarcia umowy i będzie trwała maksymalnie 5 miesięcy.  

2. Wymagania wobec Oferenta (kryteria formalne):  

1). Usługa musi być świadczona przez doradcę/doradców posiadających doświadczenie w 

opracowywaniu strategii CSR.   

2). Doradca/doradcy wykonujący usługę z chwilą złożenia oferty muszą posiadać 

udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej 3 usług 

doradczych z obszarów CSR (środowisko naturalne, relacje z personelem przedsiębiorstwa, 

zaangażowanie społeczne). Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie są w szczególności 

referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi 

efektami. Udokumentowane doświadczenie należy załączyć do oferty. 

3. Termin realizacji zamówienia po zawarciu umowy : nie później niż do 30 czerwca 2018 r. 

 

IV Przygotowanie i złożenie oferty  

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do 

niniejszego zapytania ofertowego:  

1) Załącznik Nr 1 -Formularz ofertowy, 

2) Załącznik Nr 2 -Oświadczenie Wykonawcy, 

3) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań, 

2. Wszystkie wymagane załączniki musza być podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

3. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.  
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4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić 

podstawę do roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego 

na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku działania składającego 

(złożenie oferty a następnie wycofanie się). 

6. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia 

nie podlegają zwrotowi. 

7. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty 

będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty 

oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

9. Pytania: można kierować pod adresem e-mail: nowakowski@dobrarobota.org lub tel. 

603 762 350 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz 

unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i 

finansowych. 

11. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub 

uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, 

którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o 

dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. 

 

V Miejsce i termin składania ofert 

 

1. Termin składania ofert upływa 22.01.2018 r. do godz. 12:00. Decyduje data wpływu. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Miejsce i forma składania ofert: 

a) Ofertę wraz z załącznikami można przesłać pocztą na adres lub dostarczyć 

osobiście: Pracodawcy Pomorza, Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk w 

terminie do dnia 22 stycznia 2018 roku do godz. 12:00 z dopiskiem „Oferta  - 

zapytanie ofertowe strategie CSR”. Oferty złożone po terminie nie będą 

mailto:biuro@kooperacjasopot.org.pl
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rozpatrywane. Ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym 

opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści.   

b) Ofertę wraz z załącznikami można przesłać drogą elektroniczną w formacie png, 

jpg lub pdf na adres: nowakowski@dobrarobota.org, z dopiskiem: „Oferta  - 

zapytanie ofertowe strategie CSR”. 

3. Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za 

realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z 

dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).  

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.  

5. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne.  

 

VI Kryteria oceny ofert 

 

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Kryterium I Cena –za wykonanie przedmiotu zamówienia  

K1 - Cena 70% (maksymalnie możliwych do uzyskania 70,00 pkt), 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: 

K1 = (Cmin:C)x70 

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny 

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert 

C – cena badanej oferty 

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. 

Kryterium II Doświadczenie w świadczeniu usług w obszarze CSR 

K2 - Doświadczenie w świadczeniu usług w obszarze CSR - 40%(maksymalnie możliwych do 

uzyskania 40,00 pkt), 

Sposób przyznawania punktacji: 

a) 3 usługi-5 pkt 

b) 4-5 usług-10 pkt 

c) 6-7 usług – 15 pkt 

d) 8-10 usług– 20 pkt 

e) 10 -15 usług – 30 pkt. 

f) 15 i więcej usług -40 pkt. 
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Doświadczenie będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w Załączniku 

2 do zapytania ofertowego 

Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%) 

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru: K = K1 + K2. Za 

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K). 

6. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz udzielania wszelkich wyjaśnień 

jest Marcin Nowakowski , e-mail: nowakowski@dobrarobota.org, tel 603 762 350  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku 

niniejszego zapytania lub do modyfikacji zakresu prac lub wymagań formalnych.  

 

VII Informacje uzupełniające  

 

1. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby 

punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do przedstawienia dodatkowych 

dokumentów. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

 

VIII Załączniki  

1) Załącznik Nr 1 -Formularz ofertowy.  

2) Załącznik Nr 2 -Oświadczenie Wykonawcy 

3) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nowakowski@dobrarobota.org
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/OWES/PP/2018 

 

DANE OFERENTA: 

Nazwa: ................................................................................................................................................ 

Adres: ................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Telefon: ............................................ Fax.: ......................................... 

email: ................................................................................................... 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: ................................................................................................... 

OFERTA 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dwóch Strategii CSR wraz z mapą 

interesariuszy dla laureatów w ramach konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 

w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion 

metropolitalny” (OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-

GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską 

Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców PRACODAWCY POMORZA, 

Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie realizowanego w ramach 

Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-

2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI 

Działania 6.3 Poddziałania 6.3.1. 

składamy ofertę następującej treści: 

 

 

Przedmiot zamówienia  

 

Cena brutto 

Opracowanie 2 strategii CSR wraz z mapą 

interesariuszy 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)   (podpis i pieczęć) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/OWES/PP/2018 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

Przystępując do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym opracowania dwóch Strategii CSR wraz z 

mapą interesariuszy dla laureatów w ramach konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy 

Społecznie w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na 

subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny 

GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, 

Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców PRACODAWCY 

POMORZA, Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie 

realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w 

ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.1. 

 

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................... 

Oświadczamy, że 

Posiadam udokumentowane doświadczenie w świadczeniu ……..(liczba usług)  usług doradczych 

z obszarów CSR.W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające doświadczenie. 

 

……………………………….   …………………………………………….. 

(miejscowość, data) (podpis, pieczątka imienna osoby  

upoważnionej do składania oświadczeń woli  

w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Zapytania 

ofertowego nr 1/OWES/PP/2018 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

 

 

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

………………………… dnia …………………… 

 /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy                                                  /miejscowość/ 

/ dane teleadresowe wykonawcy/           

 

Przystępując do udziału w postępowaniu dotyczącym opracowania dwóch Strategii CSR wraz z 

mapą interesariuszy dla laureatów w ramach konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i 

Wrażliwy Społecznie w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA 

ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) – zapytanie ofertowe 1/OWES/PP/2018 oświadczam, 

że Wykonawca, którego reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. 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. 

 

 

…………………………       ……………. 

Czytelny podpis osoby upoważnionej do              Pieczęć  podmiotu  

przedstawiania oferty oraz parafowania  każdej strony oferty  

 

 

 


