Elbląg, dn. 17.05.2019 r.

Float Sp. z o.o.
ul. Stanisława Sulimy 1/226
82-300 Elbląg

Zapytanie ofertowe na stanowisko
specjalisty ds. sprzedaży i marketingu w projekcie
„Float-waterlive solution”
Zapytanie nr 1/05/2019

I. ZAMAWIAJĄCY
Float Sp. z o.o.
ul. Stanisława Sulimy 1/226
82-300 Elbląg
NIP: 5783123246,
REGON: 366126306,
KRS: 0000653675
tel. 784342197
e-mail: js@float.com.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku i nie podlega przepisom ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
Stanowisko specjalisty ds. sprzedaży i marketingu jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia .

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
KOD CPV 79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji,
drukowania i zabezpieczania

Przedmiotem zamówienia jest wybór specjalisty ds. sprzedaży i marketingu w projekcie „Floatwaterlive solution”, który świadczyć będzie

usługi polegające na prowadzeniu działań

marketingowych oraz związanych ze sprzedażą zgodnie z opracowanym modelem biznesowym firmy
oraz strategią sprzedaży, ich stała weryfikacja oraz rozwój na etapie budowy prototypu, jak również
w czasie testowania gotowego prototypu, a w szczególności:
1. wsparcie w przygotowaniu wielojęzykowej strony internetowej (polski, angielski, francuski,
niemiecki)
2. opracowanie budżetu na materiały reklamowe, oraz reklamy w prasie, internecie, SEO
3. wsparcie merytoryczne w opracowaniu kampanii reklamowej w prasie i Internecie
4. wsparcie merytoryczne w przygotowaniu materiałów promocyjnych – katalogi, broszury
itp., oraz współpraca z dedykowanymi firmami w przygotowaniu materiałów od strony
graficznej (layout, zdjęcia, rendery itd.)

5. opracowanie stron w mediach społecznościowych i ich prowadzenie (Facebook, Linkedin,Instagram, Twitter)
6. doradztwo w kształtowaniu polityki cenowej (benchmarking, porównanie cen i specyfikacji
konkurencyjnych produktów na rynku; opracowanie specyfikacji i price list)
7. wsparcie w organizacji targów Wiatr i Woda w 2019 r. (kontakt z wykonawcą usługi
odpowiedzialnym za kompleksowe zorganizowanie udziału firmy na targach Wiatr i Woda w Gdyni)

Oczekiwany rezultat: wdrożona w życie strategia marketingowa i bieżące doradztwo operacyjnych
działań promocyjno- sprzedażowych.

Przewidywana czasochłonność: 270 roboczogodzin.
1 godzina = 60 minut

Termin realizacji usługi: 27.05.2019 r. – 25.09.2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby/osób wykonującej/wykonujących wyżej opisany
przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w ofercie osoby/osób
wykonującej/wykonujących czynności składające się na przedmiot zamówienia.

IV. WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WYKONAWCA USŁUGI
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy spełniający warunki udziału w
postępowaniu. Przez Wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:
1. posiada min. trzyletnie doświadczenie w usługach związanych z marketingiem w branży
jachtowej.
Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione jeżeli osoba/osoby wskazana/e przez Wykonawcę do
wykonywania przedmiotu zamówienia posiadać będzie udokumentowaną niezbędną wiedzę
i doświadczenie wyrażające się świadczeniem w każdym kolejnym roku w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert usług marketingowych lub wykaże ciągłość współpracy w tym
zakresie przez okres 3 lat z minimum jedną firmą.
W wypadku wskazania więcej niż 1 osobę do wykonania przedmiotu zamówienia każda ze
wskazanych osób musi spełniać ww. warunki
Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych powyżej wymaga przedłożenia
następujących dokumentów:

Wykazu doświadczenia osoby/osób wskazanej/nych przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu
zamówienia wraz z jego udokumentowaniem (świadectwo pracy, umowy, faktury, kontrakty,
referencje lub inne równoważne).
2. Brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, tj.:
a) nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) nie posiada co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) nie spełnia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym , który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności nie pozostaje w stosunku 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.
Sposób weryfikacji kryterium- oświadczenie oferenta.

IV. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.
2. O wyborze Wykonawcy decydować będzie wyłącznie łączna cena brutto wskazana przez
Oferenta w formularzu oferty .
3. Cenę oferty należy określić cyfrowo w PLN, w wartości brutto - z podatkiem od towarów i
usług (VAT, jeśli dotyczy), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Ceną oferty jest cena brutto podana na druku formularza „Oferta” - Załączniku nr 1 do
zapytania ofertowego.
5.

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wynikające z zakresu i sposobu realizacji

przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.
6.

Zamawiający nie będzie dodatkowo rozliczał żadnych kosztów poniesionych przez

Wykonawcę podczas realizacji zamówienia.
7.

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
8. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania
matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

V. Wynagrodzenie
1.

Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe (cena), które obejmuje całość
kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. Rozliczenie nastąpi na podstawie dołączonego do rachunku/faktury zestawienia godzin pracy.
3. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

VI. Termin i miejsce składania ofert
1. Zamawiający dopuszcza składanie wymaganych dokumentów w wersji polskiej.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Wzór formularza „Oferta” stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.
6. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały.
7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Podpis powinien być
sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. złożony wraz z imienną
pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).
8. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać załączone
do oferty.
9. Ofertę należy przesłać na adres mailowy js@float.com.pl do dnia 27 maja 2019 r. do godziny
16.00, złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres

Float Sp. z o.o.
ul. Stanisława Sulimy 1/226
82-300 Elbląg
zgodnie z załączonym wzorem oferty oraz wymaganymi załącznikami, z dopiskiem: „Oferta w ramach
zapytania ofertowego nr 1/05/2019”

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego
oznaczenia koperty np. nieotwarcia koperty w wyniku braku jej prawidłowego opisania jak
również niedostarczenia koperty na czas przez operatora pocztowego.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12. Dodatkowych informacji udziela Pan Jan Sowa pod numerem telefonu 784342197 oraz pod
adresem e-mail: js@float.com.pl.

VII. Warunki istotnych zmian umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
2. Dopuszczalne zakres zmian obejmuje:
a) zmiany wynikające z przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy
przyczyn;
c) zmiany organizacyjne polegające na aktualizacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej
Wykonawcy, zmianie osób kierujących wykonywaniem przedmiotu zamówienia, podwykonawców
i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich
uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie
posiadają podmioty
zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że podwykonawcy
i inne podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
d) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
e) zmiany umówionego zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku koniecznych lub
uzasadnionych zmian w projekcie powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, techniczno ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności
wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub
użytkowych.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności.

VIII. Zamówienia uzupełniające
Dopuszcza się możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień uzupełniających,
w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia, jednakże nie więcej niż do

łącznej kwoty 50 000,00 PLN .

IX. Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z powyższym zapytaniem jest
Zamawiający (Float sp. z o.o. , dane do kontaktu: js@float.com.pl).
2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia objętego szacowaniem. Dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest
to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku
z realizacją projektu, w ramach którego ogłaszane jest niniejsze zapytanie ofertowe, a który jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
3. Dane osobowe będą udostępniane instytucjom uczestniczącym w finansowaniu Projektu
i uprawnionym do jego kontroli.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby
szacowanie mogło zostać uwzględnione w procedurze udzielenia zamówienia.
5. Dane osobowe podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, przez okres realizacji, ewaluacji i
trwałości Projektu.
6. W każdym czasie można żądać od Administratora dostępu do jego danych osobowych oraz ich
sprostowania.
7. Na zasadach określonych w przepisach prawa można żądać usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych lub ich przeniesienia na rzecz innych podmiotów.
8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych może naruszać przepisy prawa, można wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane nie podlegają profilowaniu i na ich podstawie nie będą podejmowane żadne automatyczne
decyzje.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Nr postępowania: 1/05/2019
Zamawiający:
Float Sp. z o.o.
ul. Stanisława Sulimy 1/226
82-300 Elbląg
NIP: 5783123246,
KRS: 0000653675
e-mail: js@float.com.pl

OFERTA
Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego wyboru specjalisty ds. sprzedaży i marketingu
w projekcie „Float-waterlive solution”
podpisany(i):
imię ............................. nazwisko .............................................
imię ............................. nazwisko .............................................
działający w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:
NIP/VAT-UE
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres witryny internetowej:

E-mail do kontaktu:

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu
ofertowym.
Oferta
Cena za 1 godzinę usług
specjalisty ds. sprzedaży
i marketingu
Cena łączna za 1
godzinę usług
specjalisty ds. sprzedaży
i marketingu

Kwota netto

VAT (jeśli dotyczy)

Kwota brutto

Do realizacji usługi wskazuję następującą osobę/osoby:
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Oświadczam, że zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w zapytaniu ofertowym, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się
zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
3. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami
Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w
niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Oświadczam, że uważam się za związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu
składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.
6. Oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d)
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.
7. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1. Wykaz usług
2. Referencje/protokoły/faktury i in.

……………………., dn. .....................................................................................
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

