PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO
ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax: 042 664 37 50
e-mail: kontakt@aniolybiznesu.org, www. aniolybiznesu.org

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na: Świadczenie usług Konsultanta ds. Inwestycji projektu „Gildia Aniołów Biznesu”
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm./ - dalej:
Pzp. oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).
Nr sprawy 15/GAB/2010
Łódź, 8 grudnia 2010 r.
I.

NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Adres: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź; nr KRS
0000059880 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi wysokość kapitału zakładowego
8 150 000zł wpłacony w całości, NIP 725-000-55-74, REGON 470569240.
2.

Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: www.larr.lodz.pl

II.

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 193 000 euro
(t.j. wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Pzp), prowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

III.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI I ZAKRESU

ZAMOWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOZLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT
CZĘŚCIOWYCH .
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług „konsultanta ds. inwestycji” w projekcie „Gildia
Aniołów Biznesu”.
Czynności przewidziane dla konsultanta w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
•

pozyskiwanie inwestorów prywatnych do sieci aniołów biznesu,
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•

weryfikowanie oraz ocena projektów inwestycyjnych projektodawców;

•

obsługa przedsiębiorców
inwestycyjnych;

•

pełnienie funkcji regionalnego przedstawiciela projektu w województwie łódzkim;

•

prezentowanie i promowanie projektu podczas seminariów, konferencji oraz imprez
okolicznościowych dotyczących tematyki kapitałowej i inwestycyjnej;

•

udział w wydarzeniach związanych z tematyką kapitałową oraz inwestycyjną w formie
wystąpień i wykładów;

•

zarządzanie biurem regionalnym projektu.

zainteresowanych

pozyskaniem

finansowania

projektów

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania na piśmie i przekazywania Zamawiającemu miesięcznych
raportów z przeprowadzonych działań wraz planem działań na następny miesiąc.
Składanie ofert częściowych, wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Usługi, objęte przedmiotem niniejszego zamówienia świadczone będą od dnia zawarcia umowy do dnia
31.08.2012.
Usługi wykonane zostaną w terminach wskazanych w załączniku nr 1 do siwz.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:
Wykonawca musi wykazać że, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w
przypadku usług okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej trzy usługi o charakterze
doradczym przy realizacji projektów w zakresie budowy i kształtowania polityki finansowej i
inwestycyjnej oraz optymalizacji struktur majątkowo kapitałowych oraz budowy i optymalizacji
systemów controllingu finansowego.
Jeżeli w celu wykazania spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca zamierza
polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, wówczas zobowiązany jest on zaangażować te
podmioty do realizacji zamówienia odpowiednio do zakresu wykazanej wiedzy i doświadczenia tego
podmiotu.
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3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj.:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
niniejszego zamówienia, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi,
doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do jego wykonania, w postaci co najmniej:
a. wyższe wykształcenie o profilu finansowym, np.: Finanse i Bankowość, Ekonomia, Zarządzanie i
Marketing itp.
b. minimum dziesięcioletnie (10) doświadczenie zawodowe,
c. doświadczenia z zakresu:
•

kierowania działami finansowymi przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych oraz
handlowych oraz,

•

finansów zdobyte we współpracy z instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami w
zakresie budowy i kształtowania polityki finansowej i inwestycyjnej, optymalizacji struktur
majątkowo-kapitałowych oraz budowy i optymalizacji systemów controllingu finansowego
oraz,

•

współpracy z instytucjami oferującymi innowacyjne formy finansowania przedsiębiorstw,
takimi jak fundusze venture capital, private equity oraz,

•

przygotowania opracowań finansowych z zakresu studiów wykonalności, oceny
efektywności inwestycji, strategii rozwoju, planów restrukturyzacyjnych.

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

ZASADY
DOKONYWANIA
W POSTĘPOWANIU

OCENY

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 7 siwz,
poprzez złożenie oświadczeń oraz przedłożenie dokumentów wskazanych w pkt 9 siwz.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły
„spełnia – nie spełnia”.
3. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania chociażby jednego warunku, skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt
7.1.2-7.1.4 siwz wykonawcy muszą spełniać łącznie. Natomiast każdy z wykonawców zobowiązany jest
samodzielnie wykazać spełnianie warunków określonych w pkt. 7.1.1 i 7.2. siwz.
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VI.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1.1 Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, wg załącznika nr 2 do siwz (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie);
1.2 Wykazu wykonanych zamówień, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia (o którym mowa w pkt. 7.1.2. siwz), z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, wg załącznika nr 4 do siwz (w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składają wykonawcy łącznie lub
przynajmniej jeden z nich);
1.3 Dokumentów potwierdzających, że zamówienia wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt.
9.1.2. siwz, zostały wykonane należycie.
1.4 Wykazu zawierającego dane osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku potencjału kadrowego (o którym mowa
w pkt. 7.1.3 siwz) wraz z informacjami na temat jej wykształcenia, i doświadczenia
zawodowego niezbędnych dla wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 5 do siwz (w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składają wykonawcy łącznie lub
przynajmniej jeden z nich).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający
żąda następujących dokumentów:
2.1 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg załącznika nr 3 do siwz (w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa
każdy z nich);
2.2 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp1 (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia dokument ten składa każdy z nich);
3. Dokumenty w sytuacji polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotów trzecich.
3.1 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

1

W tym przypadku wystarczające jest złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.2.1.
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przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3.2 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 7.1.2.-7.1.4 siwz,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przestawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych pkt.
9.2.1 i 9.2.2. siwz.
4.

Wykonawcy zagraniczni
4.1 Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.2 siwz składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Wówczas pkt 9.4.1. siwz w zakresie terminu wystawienia stosuje się
odpowiednio.

VII.

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.

1. Zamawiający odstępuje od żądania wadium w przedmiotowym postępowaniu.
VIII.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2010 r. do godz. 11:00 w
sekretariacie, w siedzibie zamawiającego na VII piętrze.
2.

MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

Oferty zostaną otwarte w dniu 16 grudnia 2010 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego piętro V, sala
konferencyjna.
IX.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.

Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się:
Cena brutto oferty 100%
X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XI.

INNE INFORMACJE.

1. Termin zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 8 grudnia 2010.
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