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Zamawiający:  

Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT Joanna Kasprzak-Dżyberti  

ul. Ozimska 184, 45-310 Opole  

NIP 9910015931, REGON 160040805 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014/ZPO 

 

Dotyczy projektu pn. „Zarządzanie zmianą gospodarczą w przedsiębiorstwach branży 

medycznej”, realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia 

Dolnego Śląska (Lider Projektu).  

 

W związku z realizacją projektu „Zarządzanie zmianą gospodarczą w przedsiębiorstwach 

branży medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 2.1/Rozwój kadr 

nowoczesnej gospodarki/,poddziałanie 2.1.2/Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności/ 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prosimy o przedstawienie 

Państwa oferty cenowej zgodnie z poniższą specyfikacją: 

ANALIZA POTRZEB 12 MMSP BRANŻY MEDYCZNEJ ORAZ OPRACOWANIE TRZECH 

MODELI BIZNESOWYCH 

KOD CPV: 

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych 

73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju 

79330000-6 - Usługi statystyczne 

79311000-7 - Usługi w zakresie ankiet 

79420000-4 - Usługi związane z zarządzaniem 

 

1. Opis projektu – projekt skierowany do 12 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:  

4 mikroprzedsiębiorstw, 4 małych przedsiębiorstw, 4 średnich przedsiębiorstw (wielkość 

przedsiębiorstwa z w rozumieniu definicji zawartej w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 

800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 

rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 

blokowych). Projekt ma na celu zwiększenie umiejętności adaptacyjnych 12 MMSP branży medycznej 

dzięki opracowaniu i wdrożeniu nowych modeli biznesowych wspomagających zarządzanie zmiana 

gospodarczą. Projekt objęty jest pomocą publiczną oraz pomocą de minimis.  

 

 2. Opis przedmiotu zamówienia  

Wykonawca przeprowadzi szczegółową analizę potrzeb adaptacyjnych 12 MMSP( 4 firm mikro – co 

najmniej 40h/firma, 4 firm małych- co najmniej 80h/firma, 4 firm średnich – co najmniej  

140h/firma) branży medycznej objętych wsparciem do zmian zachodzących usług medycznych oraz 

opracuje 3 modele biznesowe.( 1 dla mikro przedsiębiorstwa, 1 dla małego przedsiębiorstwa oraz 1 

dla średniego przedsiębiorstwa).  

.  

Minimalny zakres badania analizy potrzeb adaptacyjnych 12 MMSP branży medycznej:  

  

1. Wywiady pogłębione potwierdzone podpisem osoby biorącej udział w badaniu. 

2. Budowa struktury ankiety diagnostycznej 

3. Przeprowadzenie ankiety on-line (CAWI) (min. 36 ankiet) 
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4. Analiza wyników: ocena świadomości i zainteresowań działaniami adaptacyjnymi 

a) Zebranie podstawowych danych o funkcjonowaniu, strukturami organizacji 

poszczególnych placówek, danych sprzedaży, finansowych oraz organizacyjnych m.in, 

obłożenie poszczególnych lekarzy i poszczególnych pracowników (i wynikający z tego 

niewykorzystany potencjał), stawki godz., koszty obsługi, koszt pozyskania pojedynczego 

pacjenta, przychód na jednego pacjenta 

b) Wdrożone systemy informatyczne i rezerwacyjne 

c) Analiza SWOT 

d) Analiza otoczenia rynkowego 

e) Otoczenie prawne, ustawowe, możliwe zmiany 

f) Otoczenie rynkowe – analiza konkurencji, barier wejścia i rozwoju, trendy i oczekiwania 

konsumenckie 

g) Analiza marketingowa: pod kątem zmieniających się oczekiwań i poprawy zdrowia  

h) Analiza wskaźnikowa poza przychodem/dochodem na pacjenta 

i) HR – ocena kompetencji personelu 

5. Opracowanie na podstawie informacji i analiz uzyskanych w diagnozie 3 modeli 

biznesowych  

 

Minimalny zakres modelu biznesowego: 

1. Wstęp – jaki jest kontekst nowego przedsięwzięcia; co spowodowało, że podjęto 

prace nad nowym produktem; jaka jest wizja; jakie są cele stawiane wobec projektu; 

2. Grupy docelowe odbiorców – do kogo kierujemy nasze produkty – jakich 

segmentów klientów; czym wyróżnia się dana grupa, jakie ma zwyczaje zakupowe i 

potencjał. 

3. Proponowane produkty – jaka wartość chcemy dostarczyć klientów; jakie korzyści 

on uzyska poprzez zakup naszych produktów; na jaką potrzebę odpowiada nasze 

rozwiązanie; do jakiej grupy docelowej kierujemy poszczególne produkty, jaka przewagą 

konkurencyjna dysponujemy. 

4. Kanały dystrybucji – w jaki sposób chcemy docierać z naszą ofertą do klientów; 

które z nich maja być kluczowe, a które uzupełniające; w jaki sposób te kanały 

odpowiadają zwyczajom zakupowym klientów. 

5. Strategia marketingowa – w jaki sposób zamierzamy budować i utrzymywać relacje 

z przyszłymi klientami; jakie interakcje z klientem będą dokonywane w procesie sprzedaży 

i obsługi, jakie będą formy komunikacji i promocji 

6. Zasoby – jakie są kluczowe zasoby niezbędne do rozwoju produktu i sprzedaży, czy 

mają one być zapewnione w ramach firmy czy zakupywane na rynku. 

7. Analiza finansowa – źródła przychodów i kosztów; jaki będzie sposób płatności i 

model rozliczeń; ile będzie wynosiła szacunkowa cena naszych produktów; poziom 

marży; na ile szacujemy przychody w pierwszym kwartale lub roku – a ile w kolejnych, 

jakie są podstawowe grupy kosztowe i jak będą one zmieniać, jakich zysków się 

spodziewamy 

 

Średni czas pracy nad opracowaniem jednego modelu biznesowego to 100h. 

 

 

Dane kontaktowe firm objętych badaniem zostaną dostarczone Wykonawcy po podpisaniu umowy na 

wykonanie zlecenia w terminie 3 dni roboczych.  
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Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu raport metodologiczny prezentujący ca najmniej: formularz ankiety diagnostycznej, 

scenariusz wywiadu pogłębionego, formularz ankiety CAWI oraz harmonogram realizacji usługi. 

Rozpoczęcie badania może nastąpić dopiero po akceptacji pisemnej raportu metodologicznego przez 

Zamawiającego (dostępna forma akceptacji: e-mail). 

 

3. Okres realizacji zlecenia  

Usługa będzie realizowana w terminie od daty podpisania umowy z Wykonawcą do: 

 Analiza potrzeb 12 MMSP branży medycznej - od dnia podpisania umowy do 31.01.2015r 

 Opracowanie modeli biznesowych - od 01.02.2015r do 30.04.2015r 

 

Płatność za wykonanie usługi nastąpi po każdorazowym przedstawieniu opracowanej diagnozy, 

modelu, zgodnie ze stawką jednostkową za wykonanie usługi przedstawionej w zał. nr 1 , na 

podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Termin  płatności 14 dni po dostarczeniu przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

Istnieje możliwość przekazania zaliczki na poczet realizowanego zlecenia Wykonawcy. 

 

4. Wymagania stawiane Oferentom  

Oferty mogą składać Oferenci tworzący min. dwuosobowy zespół wykonawczy, z czego wyznaczony 

kierownik zespołu musi dysponować co najmniej: 

 

 5 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach kierowniczych, w tym w zarządzaniu 

projektami biznesowymi związanymi z opracowaniem i wdrażaniem strategii, projektami 

związanymi z zarządzaniem zmianą w przedsiębiorstwach prywatnych, wdrażaniu projektów  

przekrojowych w organizacjach w sektorze prywatnym, w tym MŚP: obszar sprzedaży usług i 

obsługi klienta, obszar marketingu, obszar finansów, obszar HR 

 Znajomością rynku usług medycznych oraz minimum 3 letnie doświadczeniem w branży 

medycznej w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w sektorze prywatnym MSP 

świadczącym usługi medyczne  

 Posiadaniem odpowiedniego zaplecza osobowego / eksperckiego koniecznego do  realizacji 

zamówienia 

o Każdy członek zespołu powinien posiadać wyższe wykształcenie zgodne z 

przedmiotem zamówienia 

o Każdy członek zespołu powinien posiadać doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe 

pozwalające na prawidłową realizacje zlecenia (zgodne z przedmiotem zamówienia). 

o Co najmniej jeden z członków zespołu powinien posiadać doświadczenie zawodowe i 

znajomość metodologii w zakresie badań i analiz rynku          
 

Oferent jest zobowiązany do przedstawienia kwalifikacji zespołu wykonawczego odpowiedzialnego za 

przeprowadzenie analizy potrzeb 12 MMSP branży medycznej oraz opracowanie 3 modeli 

biznesowych w następującej tabeli (Załącznik nr 3): 
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Lp. 
Imię i 

nazwisko 

Wykształcenie formalne, 

dodatkowe certyfikaty, 

dyplomy, świadectwa 

ukończenia szkoleń 

zgodne z przedmiotem 

zamówienia 

Liczba lat pracy przy zarządzaniu 

projektami związanymi z opracowaniem i 

wdrażaniem strategii, projektami 

związanymi z zarządzaniem zmianą 

organizacyjną, wdrażaniu projektów 

przekrojowych w organizacjach tworzeniu 

modeli biznesowych w przedsiębiorstwach 

sektora prywatnego, w tym  MSP (ze 

wskazaniem okresu, stanowiska oraz 

miejsca pracy) 

Liczba lat doświadczenia w 

branży medycznej w obszarze 

zarządzania przedsiębiorstwem 

świadczącym usługi medyczne 

w sektorze prywatnym MSP(ze 

wskazaniem okresu, stanowiska 

oraz miejsca pracy ) 

1.   
  Od …. Do …. – Stanowisko – miejsce 

pracy 

Od …. Do …. – Stanowisko – 

miejsce pracy 

 

Zamawiający przyzna 1 pkt za: 

-  każdy dyplom, certyfikat, świadectwo ukończenia szkolenia związaną z tematyką zamówienia oraz 

za dyplom wyższej uczelni oraz studia podyplomowe w kierunkach związanych z przedmiotem 

zamówienia np.: zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie firmą, finanse i 

bankowość, zarządzanie jakością, marketing. 

- każdy rok pracy przy zarządzaniu projektami biznesowymi związanymi z opracowaniem i 

wdrażaniem strategii, projektami związanymi z zarządzaniem zmianą organizacyjną, wdrażaniu 

projektów przekrojowych w organizacjach, tworzeniu modeli biznesowych w przedsiębiorstwach 

sektora prywatnego, w tym  MŚP, 

 

Zamawiający przyzna 2 pkt za: 

każdy rok doświadczenia w pracy w branży medycznej w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem 

świadczącym usługi medyczne w sektorze prywatnym w segmencie  MSP, 

 

Oferent jest zobowiązany do przedstawienia, co najmniej jednego opracowanego  

i wdrożonego modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa z branży medycznej w 

sektorze prywatnym MŚP, popartego referencjami (kopia referencji w załączeniu).   

 

Zamawiający przyzna 10 pkt za każdy dodatkowy (kolejny) przedstawiony, opracowany i wdrożony 

model biznesowy dla przedsiębiorstwa z branży medycznej w segmencie MŚP, popartego 

referencjami (kopia referencji w załączeniu). 

         

4.1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zlecenia do 

31.12.2020r. oraz poddawania się kontrolom do tego czasu przez instytucje uprawnione do kontroli 

projektów finansowanych ze środków publicznych. 

 

4.2. Zamawiający - Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT Joanna Kasprzak-Dżyberti nie może 

udzielać zamówienia 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) 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; 
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d) pozostawaniu w związku 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. 

 

 Wykonawca powinien dołączyć do swojej oferty oświadczenie o braku ww. powiązań  

(Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). 

 

4.3. Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z zasadą równość szans oraz z zachowaniem przepisów 

Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2007 r. nr 176 poz. 

1238 z późn. zm.).  

 

4.4. Wykonawca zobowiązuje się do należytej promocji projektu, zgodnie z Wytycznymi dot. 

oznaczania projektów w ramach PO KL, tj. każdy dokumenty wytworzony w ramach niniejszego 

projektu powinien zawierać logotypy: kapitału ludzkiego oraz flagi UE wraz z odniesieniem.  

 

4.5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub 

uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej 

wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych 

przedsiębiorstw objętych badaniem, jak również innych wiadomości, co do których Zamawiający 

podjął działania mające na celu zachowanie ich w tajemnicy. 

 

5. Kryteria Wyboru  

Cena – waga 40% 

Kryterium jakościowe – waga 60% 

 

6. Kontakt między Wykonawcą a Zamawiającym  

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Mariusz Dziedzic tel. 77 4021480 w 

godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.  

Wszelkie pytania dotyczące postępowania proszę kierować na adres mailowy m.dziedzic@dobry-

projekt.pl 

 

7. Wymagania formalne oferty  

Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej 

zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania 

Ofertowego.  

Oryginał Oferty - przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe - podpisany przez 

uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwane dalej kompletną dokumentacją oferty, 

powinien być dostarczony drogą pocztową jako list polecony, osobiście bądź przesyłką kurierską na 

adres Zamawiającego:  

Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT Joanna Kasprzak-Dżyberti ul. Ozimska 184, 45-310 Opole w 

terminie do dnia 22.10.2014r., godz. 15.00.  

Termin uważa się za zachowany w przypadku złożenia /doręczenia droga pocztową/osobiście 

kompletnej dokumentacji oferty w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w w/w terminie. 
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8. Wybór najkorzystniejszej Oferty 

a) Oferty spełniające wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego zostaną ocenione przez 

Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.  

b) W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może 

zostać unieważniony bez podania przyczyny.  

c) W przypadku gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie 

projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe 

negocjacje cenowe.  

d) W przypadku gdy cena oferty nie przekroczy kwoty 50% wartości środków zabezpieczonych na ten 

cel w budżecie projektu, oferta będzie odrzucona ze względu na rażąco niską cenę.  

e) W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do 

Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.  

f) Po dokonanym wyborze Oferenta, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację oferty 

wszyscy Oferenci, którzy złożyli ważne oferty, zostaną powiadomieni o wyniku postępowania pocztą 

elektroniczną. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również opublikowana na 

stronie internetowej Biura Doradczego DOBRY PROJEKT pod adresem: www.dobry-projekt.pl z 

podaniem nazwy, siedziby / adresu wykonawcy 

 

9. Formularz oferty  

Wzór formularza oferty przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.  

Ceny w ofercie, rozumiane jako kompletne zryczałtowane ceny, należy przedstawić w formie 

tabelarycznej wg wzoru formularza oferty.  

 

W razie nie podpisania umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Związkiem Pracodawców 

Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska (Lider Projektu)/ Biurem Doradczym DOBRY PROJEKT 

(Partner), a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Zamawiający nie ponosi 

żadnych zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy (dot. również kosztów poniesionych 

podczas przygotowania oferty). 

 

 

 

 

 

Data, podpis Zamawiającego 07.10.2014 Joanna Kasprzak-Dżyberti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


