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 „Opracowanie  kierunków  interwencji oraz polityki produktowej  
Funduszu Pomerania Sp. z o.o.” 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:  
Fundusz Pomerania Sp. z o.o. 
pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin 
tel. 91 813 01 22   / fax. 91 813 01 11 
www.funduszpomerania.pl 
 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Głównym przedmiotem zapytania  jest opracowanie  kierunku interwencji  oraz polityki 

produktowej  Funduszu Sp. z o.o.  Powyższą czynność należy zrealizować przy  uwzględnieniu 

następujących kryteriów: 

• klientami Funduszu Pomerania są przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich 

podmiotów, 

• klienci Funduszu to podmioty gospodarcze prowadzące działalność  w województwie 

zachodniopomorskim, 

• biorąc pod uwagę rodzaj działalności prowadzonej przez potencjalnych i obecnych klientów 

Funduszu  należy ukierunkować działania na te przedsiębiorstwa, które bazują ̨ na potencjale 

lokalnym/regionalnym (np. potencjale turystycznym, rolniczym, morskim regionu itp.) 

• główne produkty oferowane przez Fundusz to 

o poręczenia kredytów obrotowych 

o poręczenia kredytów inwestycyjnych 

o poręczenia leasingów 

o wadia przetargowe 

 

2. Cel: zwiększenie zaangażowania (portfel aktywnych  poręczeń)  min 20% r/r 

 

3. Wykonawca powinien : 

a) opisać kierunki interwencji Funduszu Pomerania,  

b) opisać politykę produktową  Funduszu przy zaprojektowaniu nowych produktów, 

c) przedstawić źródła finansowania polityki produktowej Funduszu  

d) przyjąć okres projekcji na lata 2018 - 2022 

Przy opisie polityki produktowej należy uwzględnić: 

✓ potrzeby przedsiębiorstw MŚP województwa zachodniopomorskiego, w tym  

start-up ( firmy do 2 lat) 

✓ priorytety rozwojowe przyjęte przez województwo zachodniopomorskie, 

http://www.funduszpomerania.pl/


                

 

 
Fundusz Pomerania  Sp. z o.o. 

pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin; tel. 91-813-01-10, fax 91-813-01-11, e-mail biuro@funduszpomerania.pl, www.funduszpomerania.pl 

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie;  XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000126048; NIP 851-27-98-979;  

kapitał zakładowy: 12.150.000,00 PLN 

✓ komplementarność w stosunku do pozostałych produktów poręczeniowych istniejących na 

rynku, 

✓ zaangażowanie środków własnych Funduszu. 
 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
4 tygodnie  

 

KRYTERIUM OCENY OFERT  
- cena 100% 

 
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:  
1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami 

stawianymi przez Zamawiającego. 

2. Poprzez cenę rozumie się – ryczałt za usługę  

3.  Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

 
OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY  
1. Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę. 

2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

3. Oferta musi uwzględniać termin realizacji 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 

reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy 

organizacji firmy oferenta. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich do opracowania, bez 

żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej 

umowy polach eksploatacji. 

6. Wykonawca upoważnia również Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania  z opracowania 

stanowiącego przedmiot zamówienia, w zakresie wskazanym w pkt. 5 powyżej. Wskazane 

upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody. 

7. Przejście praw autorskich do opracowania nastąpi z momentem przekazania go Zamawiającemu. 

Przekazanie nastąpi w formie papierowej oraz w dwóch formatach doc.(docx.) i pdf   
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MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
Ofertę należy złożyć (przesłać lub złożyć osobiście) w zamkniętej kopercie w siedzibie Funduszu 
Pomerania., pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin lub przesłać mailem na adres 
k.rutkowska@funduszpomerania.pl w terminie do dnia 17 lipca 2018 r. do godz. 12:00                                         
z dopiskiem: „OPRACOWANIE”.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem l.cieszynski@funduszpomerania.pl lub telefonicznie 
tel. 91 813 01 14, kom. kom. 665 920 560 

Okres związania ofertą: 30 dni kalendarzowych  

 

ROZSTRZYGNIECIE POSTĘPOWANIA:  
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.  

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej w dniu 14 
sierpnia 2018 r. 
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Zał. 1  
Podstawowe informacje o działalności Funduszu: 
 

L.P. kryterium 
lata 

2015r. 2016r. 2017r. 

1 Wartość aktywnych poręczeń (w tys. zł)- stan na koniec roku 53 068,25 57 081,37 68 768,48 

          

2 Liczba aktywnych poręczeń- stan na koniec roku 538 541 547 

          

3 Wartość kapitału poręczeniowego (w tys. zł)- stan na koniec roku 29 786,04 29 656,33 31 454,04 

          

 

L.P. instytucja 
poręczenia udzielone w 2017r. 

liczba wartość (zł) 

1 banki komercyjne 59 10 223 048,69 

        

2 banki spółdzielcze 97 18 362 709 

        

3 firmy leasingowe 20 4 508 376,46 

        

4 wadia przetargowe 213 6 856 809,00 

suma 389 39 950 943,56 

 

L.P. sektor działalności 
poręczenia aktywne na koniec 2017r. 

liczba wartość (zł) 

1 produkcja  44 7 072 053,90 

        

2 usługi 267 31 629 800 

        

3 handel 125 17 019 722,98 

        

4 budownictwo 73 10 682 461,59 

        

5 poręczenia portfelowe 28 1 068 059,93 

        

6 inne 10 1 296 379,43 

suma 547 68 768 477,84 

 


