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INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
W związku z realizaĄą przez..Bonnier Business (Polska) Sp, z o,o, projektu "Polityka

Spójności bez 
- 

ialemnic", po.ru[ui"ńv wyt<onańcy usługi: Research

piiń ńóńb o ści/e ksp e iówĘ rzyg otow an i e m e ryto ry czn e mate riałów,

Niniejszymzwracamysiędo.pote.ncjalnychWykonaw.cóqoskładanieofeńwpostępowaniu
mającym na celu wyłonienie wyt onarnic!'.io,ońni" do zapisów niniejszego zapytania

ofeńowego.

1. ZAMAWIAJĄGY:
Nazwa: Bonnier Business (Polska) Sp, z o,o,

NlP: 113,01-55,210
Ń'ies siedziby: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa

ffiil6r-or.*ponoln.ii*rĘr"E."zumog,"ni":m.iedral@pb,pl
ffiytanie_EkspeńUE
Uwaga: w korespo.J!ń"ii r.i;ŃJ,nej- oo ZamawiĄącego należy posługiwać się tym

znakiem.

TRYB UDZ|ELEN lA zAMÓWlENlA:' 
Ógńszenie zapytania na stronie internetowej,

zebranie ofeń,
Wybór Wykonawcy.

oPls PRzEDMloTU zAMÓWlENlA:
Zakres rzeczowy "i"i"l.r"g" 4pytania ofeńowego d9ty",y świadczenia usług w

ramach pozycji budżetowej aeseań frolerytę;Mqosói/ekspetów/przygotowanie
merytoryczne materiałów, co w .rór"óólńości óejmuje nie więcej niż 1390

roboczo godri n p ru Jv'ń ia ń u"n nqstę pr.1 ąóych dzi ałań proj ektowych :

3,1,o1. lnternetowe publikacj" * óJńki"r.pl (w tyry ńa MamBiznes,pl) i pb,pl o

objętoŚcido3tys.'n,1.o*'..emisjeśrednioZlĘdzień.8
ańykułów/miesięcznie, |."ż"r-gg ańykułów przez 11 miesięcy, zakres

prac obejmuje: współpruę óiiloóio.o" teńatyki, research projektów

1.".e siuaies), przygotowanie, merytoryczne materiału (szbcunkowo

250 do 27O roboczogodziny),
3.1.02. lnt"rnltoń ńńrt ńurtimóóialny, emisje 2 r,azy w. miesiącu, razem 22

emisjJ,pńz rr miesięcy, ,"ńies prbc obejmuje: współpracę przy

doborze tematyki i torń'atow, research prójexiow (cT^1 studies),

przygotowanie merytoryció,-materiału, (Ezaóunkowo 200 do 22Q

roboczo9odzin),
3,1.o3. QUIZ i śonda BANKIER.PL - emisje Ę razy w miesiącu, ral2m 22

emisje 
-Ń:rći -ll mie.ię"y, zakreś. óuelńule: wsparcie zespołu

redakcyjnego w przvgoioiluniu pytań (szacunkowo 40 do 45

roboczogodzin),
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4,1. W chwili obecnej nie

uzu pełn i ających/d odatkowych,
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Rapońy tematyczne opracowane pżez zespół badawczy.SpotData -

emisja raz na O*a mie"iąc e, razem 6 emisji przez .11 miesięcy, zakres

Ór""'"Ułńui", *spOip irĆę p,=v doborze tematyki (szacunkowo 170 do

190 roboczogodzin),
3.1.o5. Webinaria _ emisja 1 razw miesiącu, razem 11 emisji, zakres prac

obejmujg:wspołrypcęótvJ".n9rzetematyki,.researńbohaterów,
wsparciemerytoryoz,i",óour";i(szaóunkowo80do90
roboczogodzin),

3,1.06. p"o-"".tv- _ 
"ńi.j, 

2 razy miesięcznie , razem 22 szt. przez 11

miesięcy, zakres p,u, oO"j*ujÓ: współpracę przy, doborze ,tematyki,
research bohaterow, *ró"rói" meryto,ryczne ied akcj i (szacun kowo 1 30

do 140 roboczogodzin),
3.1.o7. pzer<Ljówe młeriały lnternetowe do 13 tys. znaków _ emisja raz na

.;;6 _ t t emisji, ż"[ró. prac obejmuje: współpracę plzy doboze

tematyki,research-pńitoń(la.se.studies),przygotowanie
*"łiórv"rne materiału iszacunkoryd 95 do 95 roboczogodzin),

3,1.oB. p.itóń"łczne (wietotóińatowe, jednodniowe wydazenia zdalne na

łamach Bankier.pl) _ óńisia ,^, i^ kwańał, razem 4 emisje, zakres

prac obejmuje: współpń.ó p*v doboze tematyki, research projektów

(case studies) oraz oór,"iJ,Ó* igości wvd.arzc111 T!::::] doboze

formatów do wynrań"i i"ń"tv-r.i, merytoryczne wsparcie redakcji,

(szacunkowo 1 10 do 130 roboczogodzln;,,

3.1.o9. lnternetowe materiał} o ńatyce-life-siylowej powiązane z. tematYką

pr"i"li, _ 
"ńi.iu 

i miesięóznie, razem 11 emisji, zakres prac

obejmuje: współpracę pov ó.joóoe tematyki, research projektów (case

studies), przygotowanie merytoryczne materiału (szacunkowo: 40 do

50 roboczogodzin),
3.1.1 o. cikiŃńtińicji bęćiących podsumowaniem badania potencjału polskich

,"'n",io* tnónrńg) 
'_ o emisji przez. 11 miesięcy, zakres prac

obejmuje: merytoryczn"-*rpuróie redakcji, (szacunkowo: około 60

roboczo9odzin),
3.1'11.1nteraktywnainternetowaMapaprojektówwspółfinansowanychze

fikóń ńólityt i spójności uE, zakres_ prac obejmuje; merytoryczne

;pr;;i" t-eJatqi (szacunkowo: około 110 roboczogodzin),

3.1.12. Euro Plebiscyt _ zakres piac ooe.imuje: wsparcie redakcji w określeniu

ń;gutańinu'i doprecyżowaniu, kaiegorii plebiscytu, merytoryczne

wsparcie redakcji w' ócenie zgłosźeń (szacunkowo około 40

, roboczogodzin),
3.2, Projekt ,,Polityka Spójności bez tajemni"" !y_1:9,1 września 2021 roku do 31

sierpnia 202ź roku,ń ramach ";,"*y 
nr 2O2OCE|6BAT214 zawańej z Komisją

Europejską,
3.3. Realizacja przedmiotu zapytania ofeńowego musi zostać wykonala _w okresie

pomiędzy dniem zawarciaumowy, o"ny, Wykonawcą a maksymalnie 31 sierpnia

2022 roku (chyba, że termin ten zostańie w porozumieniu z Komisja Europejską

WYdłUżOnY) 1__,_-!_..t^..,.,^x ąni ^-Aóninrrnrah3,4, zamawiający nie dopuszcza składania ofeń wariantowych ani częściovvych,

4. lNFoRMAcJA o pRzEWlDyWANycH zAMóWENtAcH UzUpEŁNlAJĄcycH,

pzewiduje się wykonania zamówień

5. TERMIN WYKoNANIA zAMÓWlENlA: i

5.1. Zamówienie musi zosta ó zrealizoń"n" * całości w ter]]ninie do 31 sierpnia 2022

roku (chyba, ze terńin ten zostanie *'pońru.ieniu z Komisja EuroPejską wYdłuŻonY),

6. WARUNK! UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Niniejszy projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym unii Europejskiej
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6.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki

udziału w postępowaniu: 
^_^_ ^_o^ał ,6.1,o1. ,d;óilj; treśó przesłanego zapytania ofeńowego oraz pzedstawiony

zakres obowiązków do wykonania, ! l^ ,.^.l.

6.1,02'posiadająniezbędną*i"o.ęi.doświadczeniedowykonania
zamówienia tj. posiada doświad"czenie w zakresie realizacji co najmniej

d*;;h ó;óŃó* umrrósń ostatnich 5 lat prze9 upływem terminu

składnia ofeń o poooońyń iakresie rzeczowym zlecanych prac, Jako

projekt o podobnym źakresie rzeczowym rozumiany jest projekt

informacyjno pro*o"vjńv nL _funduszy europejskich, polityki

|""Eo""ńól ur, poiityti ,ńdinbsci UE. Wykonawca W formularzu ofeńy

pŃinión 
,wskazaó-"o-"ńli*Ń z prolet<ty, W ram.ach których

uczestniczył(lubpersone1,odd.elegowanyprzez.Wykonawcędo
,"uń"ji-'zamowieniaj * _pracacń w 

- 
zakresie zblizonym do

pzedmiotowego zapyiónia, ob wybranego wykonawcy zamawiający

moze Wymagae przeosŃienia źycioryśu/ów potwierdzającego/cych

p,ź"ó.t"*ion-e doświadczenie, wykazane w ofercie.

6.1.o3. zapewnią zespół ńińńuń dwóch ekspertów .posiadających
doświadczenie w zarói" realizacji projektów o podobnYm zakresie

,;;;Ńr, zlecanych- ń'u. 1zgoonió ze szczegółowa specyfikacja

podaną powyzej), __L __^_^,^i^^alnia, ,

6.1,04. uńcepttią cyt<t wystawiania faktur rozliczanych proporcjonalnie w miarę

,""ń"ii tsłuó (d; indywidulanego ustalenia z wybranym

Wykonawcą).

7. sPosóB PoRozUMlEWANlA slĘ zAMAWlAJĄcEGo z WYKoNAWGAMI:

7.1, W ramach niŃłsiógo zapytanii wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz wymiana iniormacji Zamawiający i Wykonawcy przekazują ustnie, pisemnie lub

drogą elektroniczną.
7.2, Dokumentem rozstrzygającym jest złozenie ofeńy wruz z jej składnikami, ofeńa

może byó złożona 
'ń "ńórsli- papierowej. n9 ,ior9s siedziby Zamawiającego,

bezpośrednio 
-Jo 

osouy upońurhńnej do'kontaktu z Wykonawcami, w biuze w

Waiszawie lub elektronicznie na podany adres email,

7.g. Wybrany "poJń 
prieuazywańia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz

informacji nie może ograniczaó konkurencji: zawsze dopuszczalna jest forma

pisemna lub droga elektroniczna,
7,4. bsoUy uprawniońe do kontaktu z wykonawcami:

Małgorzata Jędral
Koordynator pĄektu

Te\.22-333-98-83
e-mail: m.iedral@pb.p|

SKŁADOWE OFERTY:
Na ofeńę składają się następujące dokumenty,

8,1.01, rormuIaz ot!,rtv 
"przygotowany zgodnie .ze Wzorem podanyril W

załączi,liiu 1 'do ńiniejszegb źapytania, z podaniem. kwoty

wynagrodzenia wykonawcy netio za cały okres świadczenia usług.

8.
B,1.

9. TERM|N ZW|ĄZAN|A OFERTĄi
9.1. Wykonawcy składający ofeńę prosieni są o podanie termin1 do kiedy ofeńa jest

ważna.
g.2. Minimalny oczekiwany termin ważności ofeń to 30 wrześnią 2O21 roku, Wykonawca

może zapropońować iermin dłuższy, 1'

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

10.1. Wykonawca maże złożyó tylko jedną ofeńę,

Niniejszy projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym unii Europejskiej
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10'2.Zamawiającynieprzewidujezwrotukosztówudziałuwpostępowaniu'
10.3. ofeńa musi uyć irpi.unu w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania

l ub ręczn ie długopisem bądż niezmywal nym atramentem,

11.MIEJSGEoRAzTERM|NSKŁADANIAtoTWARclAoFERT:
11.1. ofeńy należy składać na ad6ls siedziby Zamawiąącego, biura w Warszawie lub

bezpośrednio 
-Jó 

osoby ilpowaińioń oo _łón-taxiu z Wykonawcami lub

elektronicznie na podany"adres 
"ńuil 

ao'dn|aż021.,09_20 do godz, 12:00, ofeńy

otrzymane przez'ZamawiĄącego po termińie składania ofeń zostaną zniszczone

przezZamawiającego.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZEN|A CENY:
12,1, Każdywyt<onańó i zobowiązany ;est do podania kwoty wynagrodzenia netto za caĘ

okres świadczenia usług na rzecz Zamawiającego y zł,ry.ch polskich,. wyrażonej

jako iloczy, ;;k;rńatńe; liczuy godzin oóółeń (tj.1390) oraz puyjętej pzez

Wykonawcę stawki godzinowej,

P2. RÓzliczen ie wykonań ego zamówien i a nastąpi w PLN,

13. KRYTERIA ORAZ SPOSOB OCENY OFERT:
13.1, przedłozone oi"rtv będą podlegały dwuetapowej ocenie (Etap.1 i Etap 2 oceny),

13.2. Etap 1 oceny - Kryteria 1/0 (spełnia / nie speinia) - wszystkie pzedłożone ofeńy

będą podlegały niniejszej ocenie,
13.3. Pizvjęte krleria oceny w ramach Etapu 1:

a, wyt<onawca a'kceptuje treśó przesłanego 
. 
zapytania ofeńowego olaz

prŹedstawiony zakres obowi ązków do. wykonania,

b. Wykonawca posiada nieroiońą wiedzę 
. 
i doświadczenie do wykonania

zamowiónia tj. posiada ooswiaJcŹenie w Żakresie realizacji co najmniej dwÓch

projektóń w brresie ostatnićń 5 lat przed upływem terminu składnia ofeń o

podobnym zakresie rzeczowym żećanych. prac. Jako projekt o podobnym

zakresie rzeczowym rozumiany jest projeki informacyjno - PromocYjnY ry,

fundusiy europejskich, poliŃi, regionblnej UE, polityki .s.pojności UE,

Wykonawca w iormular.u or"rty powTnien.wskazać co najmniej 2 ProjektY, w

,am"cr, rtoryóh uczestniczył (lub' persone;.oddelegowany. przez.Wykonawcę

do ,""iiuóii żamówienia)' w' pracach .. 
rru zakresie zbliżonym do

przedmiotowegoZapytania',oo*yn'.unego.WykonawcyZamawiającymoże
*vru g 

"ó 
piństawión ia zyciorys j/ów pótwierd zającegol cych pzedstawione

doświadczenie, wykazane w ofercie,

c., Wykonawca zapewni zespół minimu.m dwóch ekspeńów. PosiadającYch
doświadczenie w zakresi! realizacji projektów o podobnym. zakresie

,r".ro*!ń zlecanych prac (zgodnie ze'sz-czegółowa specyfikacja podaną

powyzej).
d, wykonawca akceptuje cykl wystawiania faktur.rozliczanych nroq9lcjonalnie w

miarę realizacji usługi (do inoywioulanego.ustatenia z wybranym wykonawcą),

13,4. ocena otert-w tym za[resie Jórony*unj będzie na podstawie oświadczeń

wykonawcy ztormulaza ofeńy, 
,ł^i rrnlmianinna knl )wane do

13,5, ofeńy spełnLją"e wszystkie wyżej wymienione kryteria zostaną skierc

drugiego etapu oceny.
13.6. Wykonawcy 

-ńi".ń"łhi"iący 
minimalnych wymogów (tj. niespełniający kryterium

oceny w ramach'Etapu,lj,ą wykluózeni ź mózliwosci realizacji zamówienia, a

pr.eółożon. pi.rnicń oterty n'ie będą podlegały dalszej ocenie,

13.7. Ętap 2 oceny-_ rryteria puntto*"i*i!o*"1óterV podle§ać będą ocenie według

następujących kryteriów:
a. cena _ wig, (Ranga) _ 100% _ ocenie podle$aó będzie zaproponowana

cena netto ŻacaĘ okres świadczenia usług,

13.8. ofeńy zostaną ocenione ,, pońo.ą systemu lunktowego, zgodnie z poniższymi

kryteriami:

Niniejszy projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej
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13.9. Sposób obliczenia punktów zaposzczególne kryteria:

. wyliczenie punktów za kMeri9!,n - cena

Do wyliczeń zostanie przyjęta wańośó wynig-roozenia netto za caĘ okres świadczenia usług

ź orciu. punkty ,u 
"rię 

źóitaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru:

C min

Ctl
gdzie : R -rangawocenie

C min - ceni nĄniższaspośród wszystkich ofeń

Cp - cena ofeńy badanej
13.1O. Ocena końcowa ofeńy:

a. suma punktów uzyskanych przez wykonawcę za wlw kryteria stanowić będzie

ocenę końcową ofeńy,
b. za ną[órźvstńiejszą ofeńę zostanie uznana ofeńa, która pzedstawia

najkorzystniejszy bilans pu nktowy,

19.11. Zasady wyboru ofeńy i udzielenia źamówienia,, ZamawiĄący udzieli zamówienia

Wykonawcy, którego ofeńa:
a'. odpowiada treści niniejszego zapytania ofeńowego,

b. spełnia wszystkie wymogizdefiniowane dla l Etapu oceny,

c.zostałauznanazanalkorzystniejszą,tole.sttaką,któraprzedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny,

13.12. W toku ooró"ńińń badania i"oceny ofertZamayiający może żądać udzielenia

przez Wykonawcę wyjaśnień treJci-złózonych ofeń., w śzczególności dostarczenia

dokumentó*- pót"iŹińzającycr, 
- 

iulry.rn". wykonanie usługi (referencje),

zyciorysu/ów ekspeńa/ów i innycrr- ńieznędny"ń do dokonania oceny ofeńy i

wyboru ofeńy najkorzystniejszej,

1 4. uDzlELEN lE ZAMÓWIEN lA
14.1. Zamawia,lący-ułżieli zamówienia Wykonawcy, |tór999 

ofeńa odpowiada wszystkim

wymaganio* ;ń;ińyń w ninie; ,=!:ń =upgrniu 
ofóńowym i została oceniona jako

najkorzystnie;sźa ń ońarciu o poci"nb wyzój rryteria_oceny ofert (Etap l i ll),

14.2. Niezwłocznie' 
-pó- 

wyborze 
'na.;ńozyłniójszej ofeńy Zamawialący zawiadomi

Wykonawcę, który złĆZyłzwycięs-ką ofeńę o wyboze jego ofeńy,

14.3, Jeżeli Wykonawca, którego ofeńa )ostała wyńrana, uchyla się od zawarcia umówy

w sprawie ,ańówi"nia , iamawiaiiBc! moz9.vwbrać ofeńĘ najkozystniejszą spośród

pozostałych ofeń, bez prr"pro*ułźania ich ponownej oceny, chyba że zaclwdzą
' przesłankidouniewaznieniapostępowania,

15.ZAŁĄCZNlKl:
15.1. Nasiępujące załączniki stanowią integralną częśó niniejszego

a. 
'Formularz 

ofeńy - załącznik Nr 1,

ofeńowego:

Niniejszy projekt jest realizowany przy wsparciu finan ropejskiej
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htliejscowość, data

zamawiaiacv
gorlnier Business (Po!ska) Sp, z o,o,
Ul. Kijowska 1

03-738 Warszawa

Dotvczv:
Tffip -i 

" 
kt u :,, p o l i tyka S p oj n oś ci b ez taj e m n i c"

Zapytanie_EkspeńUE

szanowani państwo,

w związku z zapfraniem dotyczącym realizacji projgktu.,,polityka spójności bez tajemnic",

niniejszym przedkłada, ór"rtó w óopowieozi nó przedmiotowe zapytanie ofeńowe,

Gzęść A
Kryteria 1/0 (spełnia / nie spełnia)

za ofeńowegopytaniatreśó przesłanegoakceptujeWykonawca
iandozakresrzedstawiooraz

o podobnym zakresie
cyjno - promocyjny nt.

UE, polityki spojności

doiendoświadczen wiedzęiada iezbęd nąposWykonawca
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Część B
Kryteria pu n ktowe/wagowe

1. Cena netto za cały okres świadczenia usług:

Gzęść G

Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Oświadczamy, iż dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami
umozliwiającymi wykonanie zamówienia.

Ponadto, oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo zZamawiającym
lub osobami upowaznionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ZamawiĄącego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i

p rzep rowadze n i em proced u ry wyboru wyko nawcy, w szcze gól ności poprzezi
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akqi:
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zaządzĄącego, prokurenta,

pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do druglego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Niniejsza ofeńa jest wazna do roku,

i\ Z powazaniem

podpis oferenta

Niniejszy projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej
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