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W zrariqzku z zmierzeniem zf[2enia prze sp6tkq Sthetic Sp. z o,o., wrriosku o dof
projektu w ramach Pr,rgranlru r)per{cyjnego Inteligentny Fiozwdrj , i)-O1.4-2O20,
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Potenc.ial nale2y, rozumiei jakf Oosiadanie przez: Zamiawiaji;1cr:go okre6lon

(ludzkir:h, techniczn!,ich, infr{strukturalnych, finanso'urych) do przepro

p rzedsiq biorstwie Za fi avriajq$ego p rofesjona l n ego p r"o cesLr fina nsowego.

Audyt powinien uwz$ lqd niai rfrastqpu jqce elementy:

dzialalno56 firimy i celf strateeiczne;

opis produktlu bqdq(ego przedmiotem projektu (cechy, funl

przeznac:zenil),

analizq otoczfnia rynliowego (pod kqtem zasadno,i;ci i zakresu r

nowego projektu wzrfcznego),

analizq oferty prod uktpwej,

a nalizQ potenfjalu orgf n izacyjnego,

analizq poten1:jalu tecfnologicznego,

analizq notenflafu infrf strukturalnego,

a na lizq poten(:jatu I'inansowego,

wnioski i rekoinendlacj!.

KOD CFV:7 9000000-4: Ulsltugi biznesowe: prawnicze, marlketingowe, kon

rekruta cii, drukowania i zabef Rieczania.
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Zarnawiajqcy zastrzelga 4no2lir

terminu rearlizacji w pnzypadku

umowy jes;t niemo2liwf i

Za rnawiajqc,3go o kol icz:no$ci nir

tak2e gdy nieclotrzym{nie

korrsekwenr:jq op6lnienia prze

prawidlowel3o odbioru pr{edm

TRYB UIDZIALEIT N IA Z,AM6IWIENIA

Niniejs;ze postqlrowanie nie $odle1

Prawo zam6wir,r6 publicznyclir. Po

zasadq konkurr:ncyjno6r:i o$isanr

wydatk6w w rarmoch SLtT5tpsj,Skieq

Funduszu Spolecznego orar FQndus

iany umorwy :z Wykonawcq w z:ilKreste
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KRYTERIA OCEnilY OFHRT

Przy wy'borze nerjkorzystn ierj j oferty'Zamawiajqcy brqdzie l<ierowai siq nar q;pujq,cymi

kryteriami i ich ;z:naczeniem:

1). Cena brutl,o

L.p.

pisom usta\,r/,y z dnia 29 stycz

anie ofert<lwe .jr:st prowadzo

adzeniu podobnych zadiari
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1) W kryterrium Cena maksymalnfl liczbq punkt6w otrzyrna oferrta zawierajqc

cenq. Liczba punkt6w dla ka:idej nastqrpnej oferty zostanie rclcliczona w na

spos6b:

cena najni2sza bruttcr
Lic:z:ba punkt6w t --------- -- X 701

cena oferty ocenianej lbrutto,

2) Kryteriu m - Do6rruiadczenie pr{y prowadzeniu podobrrych zadari poparte

referenr:jami (skala 0-:30 pkt.). W ramiirch tego kryteriurn zo:iltanie ocenion

doSwiadczenie Vr/ykon aw,cy'.

Na ocerrq bqdq s;klada,ly siq na$tqpujqr,:e czynniki:

dodlviadczenie prz,y prowaflzeniu podobnych projekt6w,
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dotychczasowe rqal izacjg,

dostarczone refelencje,

zakres prac przy prz

Za marwiajqcy udzieli zam6wienia

najwliqkszq liczbq punkt6w.

VII. MIEJSCE ITERMIIN S

Ofertq mo2na dostarczyi:

elektroniicznej i przre

klinika@sthetic.ol.

dostarcz'yi osobiScie,

Sthetic Sp. z oio.

ul. Mokotowska 15,A

00-640 Warszawa

Ostateczny termin nadsyfania ofe rt

Wybdir oferenta nastqpi w dniu

Vlll. Zalqczniki:

Zatqciznik nr L - Formularz oferty;

Zalqc:rnik nr 3 - OSwiadrczenie Wykon

S'Ll'ie i.ic 5p, z cr.o.

ul. [\4o,otovvsl<a 1liA lok. 2B

Otr 640 Warszairva
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