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Wrocław, dn. 31.08.2018 r. 
 
 

Notatka z wyboru oferenta do Zapytania ofertowego nr 1/1.3 WARR/2018 
 

  
Działanie 1.3  Rozwój przedsiębiorczości. 
Poddziałanie  1.3.2 
Schemat 1.3 C.2 
  

Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF  
Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB 

Tytuł projektu:  
 

Rozwój działalności firmy Medyczne Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o. 
poprzez uzyskanie grantu na usługi doradcze w zakresie doradztwa 
związanego z wielowymiarowym audytem modelu biznesowego oraz usługa 
doradcza w zakresie wskazania możliwości dofinansowania.. 

Nr projektu: WARR-RPO 1.3.2-092/18 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
Zamawiający: 
 
MEDYCZNE CENTRUM TELEMONITORINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Ul. Krakowska 141-155 
50-428 Wrocław 
NIP 899279274 
 
Przedmiotem zamówienia  były  usługi doradcze zgodnie z poniższym wykazem : 
 
1. Usługa doradcza w zakresie wielowymiarowego audytu modelu biznesowego. 
Zakres usługi: 

I. Identyfikacja systemu organizacyjnego firmy 

II. Wstępna analiza systemu zarządzania organizacją oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi; 

III. Analiza różnych modeli działania pod kątem finansowo – podatkowym i regulacyjnym 

IV. Identyfikacja ryzyka w zakresie współpracy z podmiotami; wskazanie kierunkowych rozwiązań i 

optymalizacja procesów w firmie; 

V. Określenie sposobów rozliczania i polityki finansowej firmy jako główny element audytu; 

VI. Wstępna ocena systemu Compliance  od strony proceduralnej: sposoby zarządzania jakością, przyjęte 

standardy, stosowane procesy kontroli; 

VII. Marketing i sprzedaż, analiza pozycji konkurencyjnej, wykorzystanie technik informacyjnych – analiza 

od strony prawno-regulacyjnej; 

 

2. Usługa doradcza w zakresie opracowania możliwości pozyskania dotacji. 

Zakres usługi: 

I. Analiza sytuacji i potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa, oferty firmy. 

II. Rozmowa wprowadzająca, dotycząca stanu przedsiębiorstwa, spotkania z Zarządem / właścicielami 

oraz rozmowy uszczegóławiające z kierownictwem, m.in.: kierownictwem marketingu, sprzedaży, 

produkcji itp. Wywiady z kluczowymi pracownikami firmy. 

III. Wizytacja i ogląd stanu obiektów i wykorzystywanych urządzeń, opis procesu produkcyjnego i 

potencjału innowacyjnego. 
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IV. Analiza pozyskanych informacji, w tym dodatkowych dokumentów wewnętrznych 

przedsiębiorstwa. 

V. Opracowanie raportu zawierającego: 

a) ranking możliwości dotacyjnych w podziale na: 

- krajowe, regionalne środki unijne oraz dotacje zewnętrzne (ZUS, Urząd Pracy, pożyczki, gwarancje 

bankowe) 

- rodzaje dotacji: inwestycyjne, eksportowe, badawczo – rozwojowe, szkoleniowe 

b) Opis beneficjenta 

c) Charakterystykę beneficjenta i planowanych projektów wg kryteriów oceny projektów 

d) Rekomendowane działania podnoszące szanse pozyskania dotacji 

e) Charakterystykę dostępnych i potencjalnie dostępnych środków dotacyjnych 

f) Wnioski i podsumowania. 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na Wykonawcę wyżej wymienionych usług 
doradczych wybrano Dolnośląską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Piławskiej 
8/1 we Wrocławiu. 
 


