
 

 
 

Projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych” realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 2014-2020 

 
Poznań,18.04.2019 

 

 

 

 

 

Niniejszym informujemy, iż z dniem 18.04.2019 r. zmianie ulegają zapisy zapytania 

ofertowego nr DGA/MF/01/03/2019, w następującym zakresie:  

 

1. W punkcie 14 Kryteria oceny oferty, punkt 3 – zapis obejmuje nowe brzmienie: 

 

 Wykonawca przedstawi swoją koncepcję realizacji usługi. Koncepcję dla wszystkich 

elementów doradztwa (wstępna sesja doradcza, doradztwo właściwe: finansowe, 

prawne, organizacyjno - zarządcze, doradztwo: psycholog biznesu, doradztwo przy 

wdrożeniu strategii + monitoring wdrożenia) oraz zaproponuje narzędzia pracy 

pozwalające dokonać diagnozy stanu przedsiębiorstwa, oraz sposób przeprowadzenia 

doradztwa zgodnie z przedmiotem zamówienia (koncepcja wstępnej sesji doradczej, 

właściwej usługi doradczej wraz z koncepcją usługi w zakresie wsparcia 

psychologicznego) oraz zaproponuje autorską koncepcję wzoru strategii zawierającego 

wszystkie zagadnienia niezbędne do przygotowania i wdrożenia strategii sukcesji – 

zaproponowana przez Wykonawcę strategia stanowić będzie rozszerzenie strategii z 

załącznika nr 7 do zapytania ofertowego. Wykonawca może otrzymać od 0 do 30 

punktów za przedstawione opracowanie. Punkty zostaną przyznane zgodnie z 

następującymi zasadami:  

a) 0 punktów uzyska oferta tego Wykonawcy, który nie przedstawi koncepcji 

realizacji usługi.  

b) do 10 pkt. uzyska oferta Wykonawcy, który przedstawi koncepcję dla 

poszczególnych elementów doradztwa:  

- wstępna sesja doradcza - 2 pkt  

- doradztwo właściwe: finansowe, prawne, organizacyjno - zarządcze - 3 pkt  

- doradztwo: psycholog biznesu - 2 pkt  

- doradztwo przy wdrożeniu strategii + monitoring wdrożenia - 3 pkt  

 

c) do 10 pkt. uzyska oferta Wykonawcy, uzyska oferta Wykonawcy, wskaże 

narzędzia pracy z przedsiębiorcą pozwalające dokonać diagnozy stanu 

przedsiębiorstwa rodzinnego. Wykonawca może uzyskać 2 pkt. za każde wskazane 

narzędzie pracy, nie więcej jednak niż 10 punktów (przy wskazaniu 5 lub więcej 

narzędzi).  

 

d) 0 lub 10 pkt. uzyska oferta Wykonawcy, który przedstawi autorską koncepcję 

wzoru strategii zawierającej wszystkie zagadnienia niezbędne do przygotowania i   
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wdrożenia strategii sukcesji. Ocena będzie dokonywana w sposób zero - jedynkowy 

(0/10 pkt). 

 

2. W punkcie 13: Miejsce i termin składania ofert, punkt 1 podpunkt a) Termin składania ofert 

obejmuje nowe brzmienie: 

a) Termin składania ofert opływa w dniu  06.05.2019 

 

 

3. W punkcie Załączniki – zapis obejmuje nowe brzmienie: 

 
1. Formularz Oferty.  

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.  

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

4. Formularz kadry doradców.  

5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.  

6. Opis przedmiotu zamówienia.  

7. Strategia sukcesji  

 

 


