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Załącznik nr 2ado  
REGULAMINU UDZIELANIA GRANTÓW 

W PROJEKCIE GRANTOWYM PN. „BONY SUKCESU” 
NA LATA 2019 – 2022 

RPMP.03.04.05-12-0010/19 

 
Wersja z dn. 24stycznia 2020 r. 

 
 

ZAPYTANIE O CENĘ  
 
 

1. Dane Zamawiającego 
 

Nazwa 
EURO-GROUP S.C. Zbigniew Wilk, Bożena Hebda, Edyta Wilk 

Adres 32-444 Głogoczów 819 

NIP 681-189-61-40 

Osoba do kontaktu Zbigniew Wilk 

Nr telefonu 508-825-197 

Adres e-mail eurogroup.recykling@gmail.com 

 
 

2. Dane dotyczące Zamówienia 
 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Euro-Group to spółka z branży demontażu pojazdów, segregacji i 
odzysku odpadów, w tym metali szlachetnych. Spółka planuje 
rozwój i dywersyfikację usług oraz organizację CBR. Pożądane jest, 
aby wykonawca usług doradztwa specjalistycznego posiadał 
doświadczenie w wyżej wymienionej branży lub pokrewnych. 
 
Usługa z zakresu doradztwa specjalistycznego w obszarze 1:  
Monitorowanie i prognozowanie trendów rynkowych, mających 
na celu określenie kierunków dalszego rozwoju 
przedsiębiorstwa.  
 
Zakres usługi obejmuje:  
Wskazanie przyszłych trendów rynkowych w kontekście analizy 
oferty firmy i skutecznej dywersyfikacji kierunków rozwoju, 
panujących tendencji i prognoz branżowych, realizowany w 3 
etapach.  
 
Etap 1.  
Pogłębiona analiza firmy EURO-GROUP w kontekście dalszego 
rozwoju oraz zwiększenia efektywności dostosowania się do 
panujących tendencji rynkowych, w tym specjalistyczne doradztwo 
w zakresie planowania strategicznego, analizy trendów branży 
recyklingu, prognozowania potrzeb i oczekiwań klientów.  
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Zakres usług objętych ofertą:  
1. Stworzenie analizy w kontekście oceny poziomu dostosowywania 
się przedsiębiorstwa do trendów rynkowych oraz atrybutów usług 
marki EURO-GROUP i ich przewag konkurencyjnych.  
2. Analiza dotychczasowej strategii rozwoju EURO-GROUP.  
3. Opracowanie analizy oraz strategii:  
- określenie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, 
- analiza atrybutów przedsiębiorstwa.  
4. Pogłębiona analiza konkurencji: 
- analiza popytu i trendu na usługi przedsiębiorstwa,  
- analiza konkurencji (jakie podejmują działania, jak się promują, 
jakie oferują usługi, jak je sprzedają, jakie mają ceny).   
5. Analiza obecnych kontrahentów:   
- analiza grup docelowych firmy EURO-GROUP i ich potrzeb, 
- analiza wyodrębnionych segmentów grupy docelowej (pozyskanie 
nowych klientów).  
6. Analiza potencjalnych kontrahentów:  
- określenie grupy docelowej, 
- stworzenie analizy oczekiwań wobec usług. 
 
Kluczowy wynik etapu I:  
Karta doradcza zawierającej szczegółowy opis wyników usługi etap 
I.  
 
Etap 2.  
Stworzenie założeń rozwojowych dostosowując się do panujących i 
przyszłych trendów rynkowych. 
Zakres usługi obejmuje: 
1. Określenie głównych celów oraz strategii ofertowej EURO-
GROUP z podziałem na grupy klientów oraz z uwzględnieniem 
zachodzących zmian w zachowaniu i preferencjach kupujących.  
2. Określenie aktualnych informacjach na temat trendów rynkowych 
oraz preferencji rynkowych poszczególnych grup odbiorców. 
3. Określenie kierunku rozwoju w oparciu o trendy rynkowe na 
podstawie prognoz sprzedażowych opartych na wiarygodnych 
analizach.  
 
Kluczowy wynik etapu II:  
Kata doradcza obejmująca:  
- określenie kierunków dalszego rozwoju firmy EURO-GROUP w 
oparciu o tendencje rynkowe na 12 miesięcy,  
- opracowanie koncepcji komunikacyjnych służących budowaniu 
założonego pozycjonowania marki. 
 
 
Etap 3. 
Przedstawienie propozycji wróżenia rozwiązań objętych usługą 
doradczą dla poszczególnych obszarów. Realizacja i wykonywanie 
przyjętego “Planu rozwoju”: 
- opracowanie “Planu rozwoju” w oparciu o zastosowanie trendów 
rynkowych i prognoz branżowych na okres 12 miesięcy do realizacji 
postawionych celów biznesowych, 
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- opracowanie przykładowych propozycji dotarcia do różnych 
klientów, dopasowanie oferty do określonych oczekiwań klientów, 
- rekomendacje kanałów komunikacji i sposobu wykorzystania w 
zakresie wzmacniania rozpoznawalności marki własnej, 
- rekomendacje działań rozwojowych w zakresie dywersyfikacji 
oferty firmy. 
 
Kluczowy wynik etapu III: 
Wdrożenie 12-miesięcznego planu działań rozwojowych w oparciu o 
panujące trendy rynkowe oraz opracowanie koncepcji wdrożenia 
nowych usług do oferty firmy EURO-GROUP. 
 

 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 

 

Lp. Warunek udziału w postępowaniu 
Opis w jaki sposób Zamawiający 

będzie dokonywał oceny 
spełnienia warunku 

1 

Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i 
akredytację Ministerstwa Rozwoju - 
akredytacja ośrodka innowacji. 

Dokument potwierdzający posiadanie 
akredytacji ośrodka innowacji 
(akredytacja Ministerstwa Rozwoju) 

Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i jest 
wpisany do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) 
prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości - jako podmiot świadczący 
usługi rozwojowe z możliwością 
współfinansowania ze środków funduszy 
europejskich. 

Dokument potwierdzający wpis do 
Bazy Usług Rozwojowych 
prowadzonej przez PARP. 

2 

Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem, 
merytorycznym w tym potencjałem kadrowym, 
technicznym oraz organizacyjnym do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

Informacja podana przez 
Wykonawcę. 

 

Termin na złożenie oferty 08.09.2020 

 

 
4. Kryteria oceny ofert 

 

1 Spełnienie warunków udziału wskazanych w pkt. 3. 

2 Cena 

3 
Inne kryteria oceniane przez Wnioskodawcę (jeśli dotyczy): 

 
 

 
 

5. Informacje dodatkowe 



 

Wytyczne do 
przygotowania oferty 

1. Każdy 
i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto 
w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty 
zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej 
odrzucenie. 

3. Potencjalny W
zmienić lub wycofać ofertę. 

4. Oferty, które wpłyną po terminie 
rozeznania rynku

5. Oferty składane są na formularzu stanowiącym 
Regulaminu.

Informacja dotycząca 
powiązań kapitałowych  
lub osobowych 

1.W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia 
nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
Zamawiającym
powiązania między 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z
procedury wyboru 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą RPO 
WM,
c) pełni
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii 
kurateli.

2. Grantodawca (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.), ani podmioty 
powiązane z nim kapitałowo lub osobowo, w rozumieniu 
wykonawcami lub podwykonawcami usług 
mogą realizować żadnych czynności finansowanych z
oni wymogi przewidziane odpowiednio dla Grantobiorcy lub wykonawcy tych usług.
3. W przypadku, gdy Grantodawca (MARR S.A.) stwierdzi możliw
zamówienia podmiotowi powiązanemu w
tym również za pośrednictwem osób fizycznych powiązanych z Grantodawcą 
(MARR S.A.), Wnioskodawcą (Zamawiającym), wykonawcą lub podwykonawcą 
usługi finansowanej z 
istnienia naruszenia zasady konkurencyjności lub zasad bezstronności, równości 
szans lub niedyskryminacji, o których mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu udzielania, 
poprzez zaistniałe powiązania, przy czym Wniosko
zobowiązany do przedstawienia na żądanie Grantodawcy wszelkich informacji lub 
dokumentów związanych z

Informacja dotycząca 
finansowania 
przedmiotu 
zamówienia 

Zamawiający ubiega się o przyznanie Grantu
zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 
3.4.5 „Bony na doradztwo” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014
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Każdy potencjalny Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 
zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto 

w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty 
zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej 
odrzucenie.  
Potencjalny Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę.  
Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną 
rozeznania rynku. 
Oferty składane są na formularzu stanowiącym 
Regulaminu. 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia finansowane w ramach Grantu
nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
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 szczególnoś

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, , o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą RPO 
WM, 

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

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.  
Grantodawca (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.), ani podmioty 

powiązane z nim kapitałowo lub osobowo, w rozumieniu 
wykonawcami lub podwykonawcami usług finansowanych z Grantów, ani też nie 
mogą realizować żadnych czynności finansowanych z Grantu, nawet jeśli spełniają 
oni wymogi przewidziane odpowiednio dla Grantobiorcy lub wykonawcy tych usług.

W przypadku, gdy Grantodawca (MARR S.A.) stwierdzi możliw
zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny, niż wskazany w pkt 1 lub 2, w 
tym również za pośrednictwem osób fizycznych powiązanych z Grantodawcą 
(MARR S.A.), Wnioskodawcą (Zamawiającym), wykonawcą lub podwykonawcą 
usługi finansowanej z Grantu, Grantodawca jest zobowiązany do wykazania 
istnienia naruszenia zasady konkurencyjności lub zasad bezstronności, równości 
szans lub niedyskryminacji, o których mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu udzielania, 
poprzez zaistniałe powiązania, przy czym Wnioskodawca (Zamawiający) będzie 
zobowiązany do przedstawienia na żądanie Grantodawcy wszelkich informacji lub 
dokumentów związanych z ustalaniem takich powiązań. 
Zamawiający ubiega się o przyznanie Grantu na wykonanie przedmiotu 
zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 
3.4.5 „Bony na doradztwo” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

         28.08.2020 
…………………………………………………….

(data i podpis Zamawiającego)

 

ykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 
zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną 

w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty 
zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej 

erminu składania ofert 

zostaną ocenione w ramach 

Oferty składane są na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2b do 

finansowane w ramach Grantu 
osobowo lub kapitałowo z 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
przygotowaniem i przeprowadzeniem 

ykonawcą, polegające w szczególności na: 
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

, o ile niższy próg nie wynika z 
przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą RPO 

eniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

Grantodawca (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.), ani podmioty 
powiązane z nim kapitałowo lub osobowo, w rozumieniu pkt1, nie mogą być 

finansowanych z Grantów, ani też nie 
Grantu, nawet jeśli spełniają 

oni wymogi przewidziane odpowiednio dla Grantobiorcy lub wykonawcy tych usług. 
W przypadku, gdy Grantodawca (MARR S.A.) stwierdzi możliwość udzielenia 

sposób inny, niż wskazany w pkt 1 lub 2, w 
tym również za pośrednictwem osób fizycznych powiązanych z Grantodawcą 
(MARR S.A.), Wnioskodawcą (Zamawiającym), wykonawcą lub podwykonawcą 

Grantu, Grantodawca jest zobowiązany do wykazania 
istnienia naruszenia zasady konkurencyjności lub zasad bezstronności, równości 
szans lub niedyskryminacji, o których mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu udzielania, 

dawca (Zamawiający) będzie 
zobowiązany do przedstawienia na żądanie Grantodawcy wszelkich informacji lub 

na wykonanie przedmiotu 
zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 
3.4.5 „Bony na doradztwo” Regionalnego Programu Operacyjnego 

 
……………………………………………………. 

(data i podpis Zamawiającego) 


