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Rzeszów, dnia 23.08.2017  r. 
 

Zapytanie ofertowe nr 2/POPW.01.01.02-18-0013/17 
 

W oparciu o aktualne i obowiązujące na dzień wszczęcia postępowania ofertowego: Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014 – 2020. 
 
1.  Przedmiot zamówienia:  
W związku realizowanym projektem pn. „Innowacyjna platforma do rekrutacji specjalistów z branży IT - 
Challengerocket.com”, POPW.01.01.02-18-0013/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś 
priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; 
Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, CHALLENGEROCKET Sp. z o.o. z siedzibą w 
Rzeszowie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: usługi świadczone na stanowisku Sales Senior 
Manager 
 
2. Zamawiający: 
CHALLENGEROCKET Sp. z o.o. 

ul. Poznańska 2c, 35-084 Rzeszów, woj. podkarpackie 
NIP:   8133727946 
REGON:  365462321 

Strona internetowa, na której Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe: https://challengerocket.com/pl     
 
3.   Rodzaj zamówienia:  
usługi  
 
4.   Opis przedmiotu zamówienia: 
Usługa świadczona na stanowisku: Sales Senior Manager, obejmująca: 
a) Planowanie oraz nadzorowanie realizacji polityki i strategii sprzedażowej, prowadzącej do osiągania przewagi 
rynkowej nad konkurencją, 
b) Tworzenie i prowadzenie kampanii sprzedażowych i marketingowych, 
c) Analizowanie efektywności podejmowanych działań sprzedażowych i marketingowych w oparciu o realizację 
założeń budżetowych, 
d) Maksymalizacja i optymalizacja przychodów, 
e) Nadzór nad materiałami marketingowymi, 
f) Dbanie o realizację uzgodnionych planów sprzedaży, 
g) Rekrutowanie nowych Partnerów Handlowych, 
h) Budowanie wizerunku firmy i wspieranie jej rozwoju, 
 
Planowany okres realizacji Zadania: 30.09.2018 
 
Kody CPV: 
79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych 
79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełniania: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają: 
- niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 
- co najmniej 4 letnie doświadczenia w sprzedaży, popartego sukcesami; 
- wiedzę na temat wykorzystania mediów społecznościowych do działań sprzedażowych; 
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- doświadczenie w kierowaniu ludźmi; 
- dobrą znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodna komunikację. 
 
6. Kryteria oceny ofert. 
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która została złożona przez Wykonawcę, spełniającego warunki 
udziału w postępowaniu i jest ofertą najtańszą (biorąc pod uwagę całkowity koszt brutto wykonania usługi). 
 
7. Sposób, miejsce i termin złożenia ofert: 
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. 
Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej na adres 
office@challengerocket.com   

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się 
składania ofert wariantowych. 

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną 
nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem: 

 

CHALLENGEROCKET Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 2c, 35-084 Rzeszów, woj. podkarpackie 
 

Oferta 
Dotyczy: Usługa świadczona na stanowisku: Sales Senior Manager 

 

Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 2/POPW.01.01.02-18-0013/17 
 

Nie otwierać przed dniem .................... r. godz. ...... 

4. Prosi się, by wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte (zbindowane) a wszystkie strony 
ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku 
postępowania. 

6. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca. 
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania. 
9. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki 

określone w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 
10. Oferta musi zawierać następujące elementy: 
 

a) Prawidłowo wypełniony Wzór Formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.  
b)  Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 
c)  Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić (jeśli dotyczy): 

numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej. 
d) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składana przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę 
regulującą współpracę tych wykonawców. 

11. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail office@challengerocket.com lub w siedzibie 
Zamawiającego pod adresem: ul. Poznańska 2c, 35-084 Rzeszów, woj. podkarpackie, do dnia 

31.08.2017, godz. 12:00 

12. Oferta złożona po terminie określonym w pkt 11. zostanie zwrócona Wykonawcy. 
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13. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed 
upływem terminu do składania ofert. 

14. Koperta (opakowanie) lub wiadomość mailowa powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub 
„wycofanie". 

15. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 13 i 14. 

16. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 31.08.2018, godz. 13:00 

17. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej 
https://challengerocket.com/pl  

 
8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 
1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia: pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następującej formie: 
a) pisemnie na adres zamawiającego:  ul. Poznańska 2c, 35-084 Rzeszów, woj. podkarpackie 
b) drogą elektroniczną na adres: office@challengerocket.com  
c) Prosi się by wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego w związku z niniejszym 

postępowaniem miała dopisek: Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr  2/POPW.01.01.02-18-0013/17 
2. Oświadczenia, pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną.  
3. Zamawiający nie dopuszcza składania pytań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, wniosków, 

oświadczeń  i innych informacji telefonicznie. 
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu i załączników. 
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom / zamieszcza na stronie 

internetowej https://challengerocket.com/pl     
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu i załączników.  
 
9. Termin realizacji umowy: 
Termin realizacji zamówienia: 30.09.2018 

 
10. Informacja na temat powiązań osobowych i kapitałowych: 
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. 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:  
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,  
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie 
ofertowe, składa Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 
 
11. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia:  
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w 
niniejszym zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując 
umowę zlecenia. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, 
możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał 
kolejną najwyższą liczbę punktów. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy 
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w sposób i na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym 
Polska Wschodnia 2014 – 2020.  
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie, mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
ofertowym przed zawarciem umowy na realizację usługi na podstawie odrębnych dokumentów. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie jest możliwe dokonywanie 
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

 

12. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.  
 

13. Informacja o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających: 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 

14. Wynagrodzenie: 
Wydatek zostanie poniesiony w ramach projektu (Nr Wniosku POPW.01.01.02-18-0013/17) Tytuł projektu: 

„Innowacyjna platforma do rekrutacji specjalistów z branży IT - Challengerocket.com” w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy 

startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. 

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia oraz dostarczenia 

prawidłowo wypełnionej faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego. Wszystkie dodatkowe koszty nie ujęte w 

zapytaniu ofertowym, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, lub te, które wynikną w trakcie 

realizacji zamówienia pokrywa Wykonawca. 
 

Rozliczenia będą prowadzone w PLN.  

Ofertę należy złożyć w PLN.  
 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za 
wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację 
zamówienia oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie podając jednocześnie przyczyny 
takiego unieważnienia, a także do pozostawienia w takim przypadku postępowania bez wyboru ofert.  
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.  
Spis załączników do zapytania ofertowego: 
Wzór Formularza Oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 


