Dywity, 16 maja 2016 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr 1_2016_CSR_ULTORN
Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,
efektywności, jawności i przejrzystości, „ULTORON” Zakład Urządzeń Elektronicznych
Krzysztof Krankowski z siedzibą w Dywitach, ul. Olsztyńska 66, kod pocztowy 11-001, NI"P:
7392042786, REGON: 5109866687 jako realizator projektu „Strategia CSR dla ULTRON
Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski – Nowe oblicze
przedsiębiorstwa” współfinansowanego przez Szwajcarsko – Polski Program Współpracy,
zaprasza Doradców ds. CSR do składania ofert na usługi doradcze.
"ULTRON" Zakład Urządzeń Elektronicznych i przelotowych powstał w 2000 r. Jesteśmy producentem
komorowych myjni natryskowych, myjni ultradźwiękowych dużych mocy w przemyśle, medycynie i
laboratoriach o pojemności od 1 do kilku tysięcy litrów. Wykonujemy również automatyczne linie
technologiczne do różnych procesów.

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są działania wymienione poniżej:
Pakiet I - Usługi doradcze
1. Usługa doradcza - Audyt zagadnień CSR realizowanych przez firmę ULTORN
2. Usługa doradcza - Analiza biznesowa, strategiczna firma oraz identyfikacja celów
strategicznych firmy i planowanych działań CSR
3. Usługa doradcza - Weryfikacja założeń CSR i stworzenie mapy interesariuszy
4. Usługa doradcza - Opracowanie strategii CSR
5. Usługa doradcza - Wybór metodyki i opracowanie narzędzi wdrożeniowych standardów AA1000
i GRI.4
6. Usługa doradcza - Opracowanie wewnętrznych regulaminów, zasad, procedur do implementacji
standardów CSR

7. Usługa doradcza - w zakresie ustalenia form komunikacji społecznej oraz raportowania
CSR
Pakiet II - Inewstycje
8. Oprogramownie do analizy procesów work-flow.
9. Zakup modułu oprogramowania do raportowania zgodnie z GRI.4.

Pakiet III - Usługi certyfikujące
10. Zakup usług certyfikacyjnych ISO 9001:2015.
- liczba zatrudnianych 55 osób,
- 1 lokalizacja (siedziba ULTRON).
11. Zakup usług certyfikacyjnych ISO 14001:2015.
- liczba zatrudnianych 55 osób,
- 1 lokalizacja (siedziba ULTRON).
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II. Wytyczne stawiane oferentowi oraz sposób przygotowania oferty
1. Oferta musi mieć charakter pisemny i być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta powinna być dostarczona przez Oferenta na wypełnionym i podpisanym
formularzu ofertowym (w formie papierowej lub elektronicznej na e-mail), której wzór
stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia.
3. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych, dla każdego pakietu działań osobno.
4. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy lub wymagania dokumentacji konkursowej PARP nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
6. Wykonawca nie należy do kategorii wykonawców wykluczonych z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Oferta powinna zawierać ceny za poszczególne usługi wymienione w niniejszym
zapytaniu oraz wartość łączną zaoferowanych usług doradczych.
III. Termin i miejsce realizacji zamówienia
1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
a) Usługa nr 1-7: do 30.08.2016 r.
b) Inwestycje nr 8-9: do 30.06.2016 r.
c) Usługa nr 10-11: od 15.09.2016 – 25.09.2016 r.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Biuro Projektu w Dywitach, ul. Olsztyńska 66, kod
pocztowy 11-001.
III. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium ceny. Oferta,
której łączna wartość za wszystkie usługi - wyspecyfikowane w niniejszym zapytaniu będzie najniższa, zostanie oceniona jako najkorzystniejsza i z tym Oferentem
Zamawiający podpisze umowę.
IV. Miejsce oraz termin składania oferty
1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email:
ultron@ultron.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście.
2. Oferty powinny zostać złożone najpóźniej do dnia 10.06.2016 r. do godz. 14:00. Oferty,
które wpłyną do Zamawiającego po tym terminie, będą odrzucone.
V. Uwagi
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
2. Oferenci ponoszą koszty związane z przygotowaniem, kalkulacją i złożeniem ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w wybranymi Oferentami,
celem ustalenia i wyboru ostatecznej najkorzystniejszej oferty.
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VI. Załączniki
1. Formularz Oferty
2. Oświadczenie o braku powiązań
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Załącznik nr 1

___________________________, dnia ________________ r.
Pieczątka firmowa Oferenta

OFERTA
My, niżej podpisani,
__________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz

__________________________________________________________________________
w odpowiedzi na przekazane Zaproszenie do złożenia oferty nr 1_2016_CSR_ULTRON z dn.
16 maja 2016 r. w ramach projektu „„Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń
Elektronicznych Krzysztof Krankowski – Nowe oblicze przedsiębiorstwa””
współfinansowanego przez Szwajcarsko – Polski Program Współpracy składamy niniejszą
ofertę.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zaproszenia do złożenia oferty, spełniamy
warunki wymagane od Oferentów i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
Ponadto oświadczamy, że:
 posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
wykonywania usług doradczych (dotyczy jedynie usług doradczych) w zakresie CSR
w ramach projektu "„Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych
Krzysztof Krankowski – Nowe oblicze przedsiębiorstwa” " współfinansowanego ze
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy,


znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
przedmiotu zamówienia,



nie należymy do kategorii wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego,



jesteśmy wpisani do bazy doradców CSR prowadzonej przy PARP .

Zobowiązujemy się do:
 realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Zaproszeniu do złożenia
oferty nr 1_2016_CSR_ULTRON z dn. 13 maja 2016 r.


realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją wymienioną w Zaproszeniu
do złożenia oferty nr 1_2016_CSR_ULTRON z dn. 16 maja 2016 r. pkt I. Przedmiot
zamówienia,



utrzymania cen na dostarczaną usługę zgodnie z niniejszą ofertą - termin ważności
naszej oferty to 60 dni od momentu złożenia.
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Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z ww. Zaproszeniem za łączną cenę
_____________zł netto, (słownie złotych: _______________________________________).
Ceny za poszczególne przedmioty zamówienia:
Lp.

Nazwa

Cena
całkowita
netto [zł]

Cena
całkowita
brutto [zł]

Pakiet I - Usługi doradcze

1
2
3
4
5
6

Usługa doradcza - Audyt zagadnień CSR realizowanych
przez firmę ULTORN.
Usługa doradcza - Analiza biznesowa, strategiczna firma
oraz identyfikacja celów strategicznych firmy i
planowanych działań CSR.
Usługa doradcza - Weryfikacja założeń CSR i stworzenie
mapy interesariuszy.
Usługa doradcza - Opracowanie strategii CSR.
Usługa doradcza - Wybór metodyki i opracowanie narzędzi
wdrożeniowych standardów AA1000 i GRI.4.
Usługa doradcza - Opracowanie wewnętrznych
regulaminów, zasad, procedur do implementacji
standardów CSR.

Usługa doradcza - w zakresie ustalenia form
komunikacji społecznej oraz raportowania CSR.
Pakiet II - Inwestycje
7

8
9

Oprogramowanie do analizy procesów work-flow.
Zakup modułu oprogramowania do raportowania zgodnie z
GRI.4.

Pakiet III - Usługi certyfikujące

10 Zakup usług certyfikacyjnych ISO 9001:2015
11

- liczba zatrudnianych 55 osób,
- 1 lokalizacja (siedziba ULTRON).
Zakup usług certyfikacyjnych ISO 14001:2015
- liczba zatrudnianych 55 osób,
- 1 lokalizacja (siedziba ULTRON).

..............................................………........
(miejscowość i data)

.................................................................
(podpis Oferenta)
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Załącznik nr 2

Oświadczenie o braku powiązań
W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe z dnia 9 maja 2016 r. dotyczącego usług
doradczych dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski na potrzeby
projektu „„Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof
Krankowski – Nowe oblicze przedsiębiorstwa” oświadczam, że nie zachodzą powiązania
osobiste ani kapitałowe pomiędzy ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof
Krankowski, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi
w imieniu spółki czynności związane z przygotowaniem oraz wyborem oferty,
a
…………………………………………………..…………………………………………
(wpisać nazwę wykonawcy).
W szczególności:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
szczególności pozostawanie w związki 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.
Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie
z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.

..............................................………........
(miejscowość i data)

.................................................................
(podpis Oferenta)

Strona 6 z 6

