15.12.2017 r., Warszawa
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Pełna nazwa: ANDRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dokładny adres: ul. Pryzmaty 6/8, 02-226 Warszawa
NIP - 5220000499, REGON - 008203398
Tel.: +48 (22) 533 6300
Fax: +48 (22) 533 6310
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.andra.com.pl, www.comander.pl
Branża w jakiej działa Zamawiający: produkcja urządzeń do zdalnej transmisji danych pomiarowych
Krótki opis Zamawiającego:
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zakres zamówienia obejmuje realizację usługi doradczej prowadzącej związanej z przygotowaniem
strategii wejścia na rynek kazachstański firmy ANDRA w zakresie dostaw urządzeń do zdalnego
odczytu i przesyłu danych pomiarowych, a w szczególności:
a. koncepcję wejścia na rynek kazachstański wraz z projekcją możliwości sprzedaży na tym
rynku
b. Wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych;
c. Propozycja możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i
instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe.
d. Wskazanie potencjalnych odbiorców
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3. Zakup usługi jest planowany zgodnie z założeniami projektu prowadzonego w ramach
dofinansowania który ubiega się o dofinansowanie w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO
Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3
Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Astana/Hannover
poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
• 72221000-0 – Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej;
• 79411100 -9 – Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
5. Termin wykonania Zamówienia: do 31 grudnia 2018 r.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
W postępowaniu może wziąć udział podmiot posiadający potencjał do świadczenia usługi doradczej, w
postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub osoba fizyczna działająca na rynku, którego dotyczy
przedmiotowa usługa doradcza mogąca wykazać wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca przedstawi dowody
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współpracy z okresu ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, z co najmniej
trzema podmiotami w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zapytania oraz że wykaże
dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Dodatkowo punktowanym wymaganiem jest dysponowanie osobami władającymi językiem
kazachskim.
IV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w następującej formie:
a) pisemnie na adres zamawiającego: ANDRA Sp. z o.o., ul. Pryzmaty 6/8, 02-226 Warszawa
b) drogą elektroniczną na adres: b.milej@andra.com.pl
2) Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 10.00 – 16.00:
a) Barbara Milej, tel. +48 (22) 533 64, mail: b.siciak@yanko.com.pl
KRYTERIA OCENY WAŻNYCH OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kładł główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
Ocena ofert jest etapem postępowania, w wyniku którego Zamawiający zamierza dokonać
uszeregowania ważnych ofert związanych z dostawą przedmiotu Zamówienia wg liczby przyznanych
punktów.
Kryteria oceny, jakimi będzie się kierować Zamawiający podczas wyboru oferty, to:
1) Cena oferty
2) Termin realizacji
3) Doświadczenie w realizacji analogicznych lub zbliżonych zakresem projektów.
Na tym etapie oceny ofert Zamawiający będzie się posługiwał następującą tabelą punktową, która
posłuży do oceny wszystkich złożonych ofert. Punkty przydzieli Komisja powołana na potrzeby
niniejszego postępowania. Punktacja przydzielona przez Komisję jest ostateczna.
Lp.
A
B
C

Kryteria
Cena oferty
Termin wykonania zadania
Dysponowanie osobami władającymi językiem kazachskim

Punkty
70
20
10

Cena oferty powinna zostać podana sumarycznie, netto.
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ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
1) Cena oferty
Im niższa cena oferty, tym większa liczba przyznanych punktów (uszeregowanie ofert: najtańsza oferta
70 pkt., droższa 60 pkt., i tak dalej co 10 pkt.; w przypadku liczby ofert większej niż 10, kolejni oferenci
dostają po 0 pkt.).
2) Termin wykonania zadania
Realizacja w wyznaczonym terminie 20 pkt.
3) Dysponowanie osobami władającymi językiem kazachskim
Kryterium oceniane na zasadzie tak/nie.
FORMA SKŁADANIA OFERT
Oferty powinny zostać zgłoszone na formularzu ofertowym. Oferty powinny być zgłoszone w formie
pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
Przesłane oferty muszą być podpisane zgodnie z umocowaniem Wykonawcy.
Formularz ofertowy powinien zawierać:
•
•
•

cenę netto, obejmującą:
− przygotowanie strategii wraz ze wskazaniem potencjalnych partnerów
termin realizacji
ewentualnie wykaz osób władających językiem kazachskim.

DODATKOWE WARUNKI FORMALNE
Zamawiający może unieważnić postępowanie ofertowe. Zamawiający nie przewiduje możliwości
zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne udzielane przez Zamawiającego nie mogą
być udzielane podmiotom powiązanym z nim 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)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
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.
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TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert:
od dnia 15 grudnia 2017 r. godz. 13.00 do dnia 22 grudnia 2017 r. godz. 10.00
Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na adres pocztowy:
ANDRA Sp. z o.o.
ul. Pryzmaty 6/8
02-226 Warszawa
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