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FORMULARZ OFERTOWY

1) DANE OFERENTA:

NAZWA OFERENTA: Konsorcjum firm Aureus Advisors Sp. z o.o. Sp.K. i Omnibrand Sp. z o.o.

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ: Murawa 12-18 (Murawa Office Park), 61-655 Poznań

TEL./FAX: 61 847 71 50,506 06 22 07

E-MAIL: p.zakrzewski@aureus.eu

NIP: 778 1463 708

2) KRYTERIA DOSTĘPU:

a) Kryterium dostępu - kod A
Zrealizowanie przez oferenta w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty minimum 3 
projektów wdrożenia strategii rozwoju metodą BSC potwierdzone stosownymi dokumentami 
(referencjami i/lub protokołami odbioru) od podmiotów, w których wdrożenie miało miejsce.

Wykaz 3 wdrożeń strategii rozwoju metodą BSC w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia 
oferty.

Lp. Nazwa usługi
Rok 

realizacji 
usługi

Odbiorca usługi - nazwa 
podmiotu

Załącznik dołączony do oferty 
potwierdzający realizację usługi 

- nazwa dokumentu.
1 „Wdrożenie Strategii 

WSG Sp. z o.o. z 
zastosowaniem 
strategicznej karty 
wyników wraz z 
aplikacją na bazie 
MS EXCEL"

2009
- 2010

Wielkopolska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Grobla 15, 61-8S9 Poznań

Protokół zdawczo odbiorczy

2 Strategia spółek PMT 
Marketing System 
oraz Merchandising 
Team.

W ramach projektu 
dokonano wdrożenia
strategu rozwoju Spółek 
metodą SKW

2011 PMT Marketing System Sp. z 
o.o. Sp.K.

ul. Sielska 8, 60-129 Poznań

Referencje z wykonanych prac

3 Opracowanie 
aktualizacji strategii
WSG Sp. z o.o. na

2011
-2012

Wielkopolska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o.

Protokół zdawczo odbiorczy

Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyzszej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. St
ro

na
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lata 2012 - 2015 z 
perspektywą do roku 
2020 (aktualizacja 
strategii)

W ramach projektu 
dokonano wdrożenia
sti ategii rozwoju Spółki 

metodą SKW

ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

b) Kryterium dostępu - kod B
Współpraca oferenta z minimum 1 szkołą wyższą w zakresie wdrożenia strategii rozwoju metodą 
BSC potwierdzona stosownymi dokumentami (referencjami i/lub protokołami odbioru) od szkoły 
wyższej, w której odbyło się wdrożenie.

Wskazana poniżej usługa może być jedną z trzech usług wskazanych w kryterium A (powyżej).

Wskazanie szkoły wyższej, z którą Oferent współpracował w zakresie wdrożenia strategii rozwoju 
metodą BSC.

Lp. Nazwa usługi
Rok 

realizacji 
usługi

Nazwa szkoły wyższej
Załącznik dołączony do oferty 

potwierdzający współpracę ze szkołą 
wyższą - nazwa dokumentu.

1 Usługi w zakresie 
przygotowania i
wdrożenia strategii 
marketingowej 
WSKZiP

W ramach projektu 
dokonano wdrożenia

strategii Szkoły Wyzszej 
metodą SKW

2010 Wyższa Szkoła Komunikacji i 
Zarządzania w Poznaniu

ul. Różana 17a, 61-577
Poznań

List Referencyjny

c) Kryterium dostępu - kod C
Oddelegowanie do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego minimum 3-osobowego zespołu 
konsultantów, z których każdy posiada wykształcenie wyższe potwierdzone kopią dyplomu.

Wykaz osób tworzących zespó konsultantów mający realizować przedmiot zapytania ofertowego.

Imię i nazwisko Wykształcenie
Załącznik dołączony do oferty 

potwierdzający wykształcenie - nazwa 
dokumentu.

1 Rafał Oleszkiewicz Wyższe magisterskie Dyplom ukończenia studiów

1 2
i

Jarosław Tokarczuk Wyższe magisterskie Dyplom ukończenia studiów

3 Agnieszka Poczta - Wajda Wyższe - stopień naukowy 
doktor nauk ekonomicznych

Dyplom uzyskania stopnia naukowego

4 Rafał Staszkiewicz Wyższe magisterskie Dyplom ukończenia studiów

I 5 Agnieszka Tatarczyk Wyższe magisterskie Dyplom ukończenia studiów

6 Joanna Pisarska - Tracz Wyższe magisterskie Dyplom ukończenia studiów
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7 Piotr Zakrzewski Wyzsze magisterskie Dyplom ukończenia studiów

8 Magdalena Adamczak Wyższe magisterskie Zaświadczenie uzyskania tytułu magistra

d) Kryterium dostępu - kod D
Minimum jedna osoba z powyższego zespołu powinna posiadać doświadczenie z pracy w szkole 
wyższej (dobra znajomość specyfiki funkcjonowania szkoły wyższej) potwierdzone pisemnym 
oświadczeniem danych osób wraz z podaniem nazwy uczelni, stanowiska i formy zatrudnienia.

Poprzez określenie „doświadczenie z pracy w szkole wyższej" Zamawiający rozumie fakt: 
zatrudnienie w szkole wyższej na stanowisku kierowniczym, administracyjnym, naukowo- 
dydaktycznym lub dydaktycznym (na podstawie umów o pracę lub/i umów cywilno-prawnych).

Wskazanie osoby, z zespołu konsultantów, i szkoły wyższej w której ta osoba pracowała/pracuje.

Lp. Imię i 
nazwisko

Nazwa szkoły 
wyższej

Stanowisko 
pracy Forma zatrudnienia OŚWIADCZENIE osoby 

wskazanej w niniejszej tabeli

1 Agnieszka 
Poczta 
Wajda

Uniwersytet 
Ekonomiczny 
w Poznaniu

Wydział
Ekonomii

Adiunkt

Asystent

Doktorant

od 09.2008 do 
09.2014 (umowa na 
czas określony)
od 09.2007 do
09.2008 (umowa na 
czas określony)
od 03.2004 do 
08.2007 (stacjonarne 
studia doktoranckie)

Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne 
z prawdą.

czytelny podpis 
oświadczającego

data i miejsce złożenia 
podpisu

3) KRYTERIA OCENY:

a) Kryterium oceny - kryterium Ip.l - CENA (C)
UWAGA - wycena musi uwzględniać wszystkie aspekty wskazane w punkcie 2 zapytania 
ofertowego (opis przedmiotu zamówienia).

Tabela wyceny elementów składowych przedmiotu zapytania ofertowego - z podaniem łącznej 
cenny brutto realizacji całego przedmiotu zapytania ofertowego.

Poz. Działanie CENA (KWOTY BRUTTO)

1 Przeprowadzenie warsztatów strategicznych dla kierownictwa 
Uczelni: „Wprowadzenie do zarządzania strategicznego i BSC". 12 300 PLN
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2 Walidacja spójności strategii oraz przygotowanie mapy celów 
strategicznych (warsztaty dla zespołu WSL - 10 osób, 
opracowanie raportu). 11 070 PLN

3 Dobór i wyznaczenie wartości docelowych mierników do 
celów strategicznych (15-25 mierników, warsztaty z zespołem 
pracowników WSL).

12 300 PLN

4 Wyznaczenie projektów strategicznych, nadanie priorytetów 
projektom strategicznym, planowanie zadań, 
odpowiedzialności, harmonogramów, budżetów projektów; 
opracowanie struktury zarządzania projektami strategicznymi.

12 300 PLN

5 Opracowanie planu komunikacji strategii na uczelni. 6 150 PLN

6 Uruchomienie procesu monitorowania strategii, wdrożenie 
nowych procedur organizacyjnych. 43 050 PLN

7 Przełożenie celów strategicznych na cele procesów. 6 150 PLN

8 Nocleg, wyżywienie 12 osób w ośrodku szkoleniowym 
w okolicach Poznania w trakcie warsztatów (2x 2 dni). 24 600 PLN

ŁĄCZNA CENA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO - 
CENA (C) (KWOTA BRUTTO) 127 920 PLN

(suma kwot z trzeciej kolumny 
niniejszej tabeli)

b) Kryterium oceny - kryterium lp.2 - (LW)
Liczba zrealizowanych przez oferenta projektów wdrożenia strategii rozwoju metodą BSC 
w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty (ponad wymagane w kryterium dostępu - 
kod A) potwierdzone stosownymi dokumentami (referencjami i/lub protokołami odbioru) 
od podmiotów, w których wdrożenie miało miejsce.

Nie mogą to być usługi już wskazane w kryterium dostępu A.
Wykaz wdrożeń strategii rozwoju metodą BSC w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia 
oferty.

Lp. Nazwa usługi
Rok 

realizacji 
usługi

Odbiorca usługi - nazwa 
podmiotu

Załącznik dołączony do oferty 
potwierdzający realizację usługi 

- nazwa dokumentu.
1 Usługi w zakresie 

przygotowania i
wdrożenia strategii 
marketingowej 
WSKiZ

2010 Wyższa Szkoła Komunikacji i 
Zarządzania w Poznaniu

ul. Różana 17a, 61-577
Poznań_____________________

List Referencyjny
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W ramach projektu 
dokonano wdrożenia
strategii Szkoły Wyzszej 
metodą SKW

2

2

c) Kryterium oceny - kryterium lp.3 - (LU)
Liczba szkół wyższych, w których pracował/pracowali konsultant/konsultanci oferenta wchodzący 
w skład minimum 3 osobowego zespołu, który będzie realizować przedmiot zapytania ofertowego, 
potwierdzona pisemnym oświadczeniem danych osób wraz z podaniem nazwy uczelni, stanowiska 
i formy zatrudnienia.
Poprzez określenie pracy w szkole wyższej Zamawiający rozumie fakt: zatrudnienie w szkole 
wyższej na stanowisku kierowniczym, administracyjnym, naukowo-dydaktycznym lub 
dydaktycznym (na podstawie umów o pracę lub/i umów cywilno-prawnych).

Jedną z podanych poniżej szkół wyższych może być już wskazana szkoła wyższa w kryterium D. 
Wykaz szkół wyższych, w których pracował/pracowali konsultant/konsultanci oferenta wchodzący 
w skład zespołu konsultantów.

Lp. Imię i 
nazwisko

Nazwa szkoły 
wyższej

Stanowisko 
pracy

Forma 
zatrudnienia

OŚWIADCZENIE osoby wskazanej 
w niniejszej tabeli

1 Agnieszka 
Poczta
Wajda

Wyższa Szkoła 
Pedagogiki i 
Administracji 
w Poznaniu

Wydział Prawa 
i Administracji

Wykładowca od 2008 roku - 
roczne umowy o 
dzieło

Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z procy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli sq zgodne 
z prawdą.

Wyższa Szkoła 
Zawodowa 
"Kadry dla 
Europy"

Wyższa Szkoła 
Kupiecka w 
Łodzi

Wydział 
Zamiejscowy w 
Koninie

Wykładowca

Wykładowca

od 2005 do 2009 
roku - roczne 
umowy o dzieło

od 2004 do 2007 
roku - roczne 
umowy o dzieło

’ -te
czytelny podpis oświadczającego

data i miejsce złożenia podpisu

2
3

Rafał
Oleszkiewicz

Politechnika
Śląska w
Gliwicach

Wyższa Szkoła
Bankowa w

Wykładowca

Wykładowca

od 1999 roku - 
umowa o dzieło

2008 - umowa o 
dzieło

Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z procy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne

2 W przypadku konieczności prosimy o dodanie kolejnych wierszy tabeli. 

’ W przypadku konieczności prosimy o dodanie kolejnych wierszy tabeli. St
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Poznaniu

Wyższa Szkoła
Policji w
Szczytnie

Wykładowca 2005 - umowa o 
dzieło

czytelny podpis oświadczającego

data i miejsce złożenia podpisu

—
Politechnika 
Poznańska

Wykładowca 
(zajęcia na 

studiach 
podyplomowych)

1999-2000
umowa o dzieło

3 Rafał Politechnika Wykładowca 1999-2000 Oświadczam, iż dane
Staszkiewicz Poznańska (zajęcia na 

studiach 
podyplomowych)

umowa o dzieło dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne 
z prawdą.

czytelny podpis oświadczającego

data i miejsce złożenia podpisu

Oświadczam, iż przedkładana oferta spełnia wszystkie wymagania wskazane w zapytaniu
ofertowym nr 1/11/2012/OnJKnP z dnia 20.11.2012 r. ogłoszonym przez Wyższą Szkołę Logistyki 
oraz wszystkie podane w niej dane są zgoęftfeż

a ZA1 LcZjDUCZcCi

AUREUS ADVISORS Sp. z o.o.

.URF.US ADVISORS Sp. z o.o. Sp.K.

! AUREUS ADVISORS sp. z o.o.l

Jarosław Tokarczak 
..........

imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęcią firmową 

(Jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową) 

data wypełnienia formularza
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Załącznik 2 do zapytania ofertowego numer 1/11/2012/OnJKnP 1
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Logistyki - 
beneficjent projektu numer POKL.04.01.01-00-163/11) lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Rektor WSL - Andrzej Korzeniowski, Kanclerz WSL - Ireneusz 
Fechner) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze 
strony Zamawiającego w wybór oferenta: Bartosz Osmolą - kierownik projektu, Mateusz Michalski - 
Specjalista ds. rozliczeń i ewaluacji projektu numer POKL.04.01.01-00-163/11) w szczególności poprzez: 
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobiehia, 
opieki lub kurateli.

AUREUS ADVISORS Sp. z 0.0. Sp.K. |

imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęcią firmową 

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

.................................................

data wypełnienia oświadczenia

Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01-0C 163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. St
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Załącznik 2 do zapytania ofertowego numer 1/11/2012/OnJKnP 1
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Logistyki - 
beneficjent projektu numer POKL.04.01.01-00-163/11) lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Rektor WSL - Andrzej Korzeniowski, Kanclerz WSL - Ireneusz 
Fechner) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze 
strony Zamawiającego w wybór oferenta: Bartosz Osmolą - kierownik projektu, Mateusz Michalski - 
Specjalista ds. rozliczeń i ewaluacji projektu numer POKL.04.01.01-00-163/11) w szczególności poprzez: 
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
• 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.

NIP:

Omnibrand Sp. x o.o. 
ul.Wspólna 40,61-479 Poznań 
7792368310, REGON. 301305

KRS: 0000344719 
........ .VKWW/P.ionilîr?.1?,ił ...............

imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęcią firmową 

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

, ai. io/\^ r
data wypełnienia oświadczenia

Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyzszej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. St
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PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Zawarty dnia 04 czerwca 2010 w Poznaniu, pomiędzy stronami:

Firma: AUREUS ADVISORS SP. Z O.O. Sp.K.
_. WIELKOPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Firma: _Sp. z o.o.

. < Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
P ' wydział gospodarczy KRS

Nr wpisu: 0000332175
Adres: Ul. Śląska 20/2, 60-614 Poznań

REGON: 301 132680
NIP: 778-146-37-08

_ , . Jarosław Tokarczuk - Członek Zarzqdu
Reprezentacia: .

Rafał Oleszkiewtcz - Członek Zarządu

Zwaną w dalszej części umowy - WYKONAWCĄ

w _ Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
plS- Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Nr wpisu: 0000000111
Adres: Ul. Grobla 1 5, 61-859 Poznań
REGON: 634151410
NIP: 778-13-87-479
_ , . Jerzy Magas - Dyrektor
Reprezentacja:

Zwaną w dalszej części umowy - ZAMAWIAJĄCYM

§1
Zamawiający, zgodnie z brzmieniem umowy o dzieło z dnia 10 grudnia 2009 przyjmuje prace wykonane przez 
Wykonawcę w ramach III Etapu umowy, co zamyka wykonanie Dzieła będącego przedmiotem Umowy.

§2
Strony ustalają, że wykonane prace spełniają wymogi określone umową obejmującą „Wdrożenie strategii WSG 
Sp. z o-o. z zastosowaniem strategicznej karty wyników wraz z aplikacją na bazie MS EXCEL' i wypełniają 
jej III etap „Automatyzacja SKW - zbudowanie aplikacji na bazie MS EXCEL”.

§3

W związku z tym Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury na kwotę
I j~~ ’ AiŁ+ 22% VAT - zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie (paragraf 6 ustęp 3 pkt. 3).

§4
W związku z wysokim stopniem złożoności aplikacji na bazie MS EXCEL oraz koniecznością dogłębnego jej 
przetestowania przez wielu pracowników Zamawiającego, Wykonawca wstrzymuje do dnia 13.08.2010 r. 
wystawienie faktury, o której mowa w §3 powyżej, wydłużając do dnia 1 2.08.2010 r. wynikający z Umowy 7- 
dniowy termin dla Zamawiającego na zgłoszenie dodatkowych uzupełnień. Wykonawca w terminie do 
13.08.2010 r. zobowiązuje się wprowadzić zgłoszone przez Zamawiającego uzupełnienia do aplikacji.

§5

01132680

AUREUS ADV’S

J. Śląska 20/2. 5u-61-ł Poznan

/ dyrektor
Biuro Zarządzania St-^egicznego

Biuro Zarządzania Słrategkznego 
ul. Grobla 15,61-859 Poznań 

teł. 61 854 59 77, fax 61 854 57 35 
WP 778 13 87 479

KRS OQogoWn ] ąFXKM4344-S441Q

ZAMAWIAJĄCY

S£3ePPlarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WWkopoliki Spdłka Catpwnktwa Sp. z „ 0 

Oddział - Zarząd Przadsłfbiorstwa
21" Z ^tedzlbą w Poznaniu-------------

Protokół sppf^ądzoi

rp ii PEGON 301088
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PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Zawarty dnia 30 lipca 201 2 w Poznaniu, pomiędzy stronami:

Firma: AUREUS ADVISORS SP. Z O.O. SP. K. Firma:
WIELKOPOLSKA SPÓŁKA
GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

w . . Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
p ’ wydział gospodarczy KRS

Nr wpisu: 0000332175
Adres: ul. Murawa 1 2-1 8, ó 1-655 Poznań
REGON: 301132680
NIP: 778-146-37-08

Jarosław Tokarczuk - Członek Zorząau Komplementariusza -
„ , . AUREUS ADVISORS Sp. z o.o.
Reprezentacia: C . . , ,

Rafał Oleszkiewicz — Członek Zarządu Komplementariusza -
AUREUS ADVISORS Sp. z o.o.

Zwaną w dalszej części umowy - WYKONAWCĄ

w . . Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
piS' Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Nr wpisu: 0000000111
Adres: Ul. Grobla 1 5, 61 -859 Poznań
REGON: 634151410
NIP: 778-13-87-479

_ . . Zdzisław Kowalski - Prezes Zarządu
Reprezentacia: , . _ , _ ,

Grzegorz Bartoszewski - Członek Zarządu

Zwaną w dalszej części umowy - ZAMAWIAJĄCYM

§1
Zamawiający, zgodnie z brzmieniem umowy o dzieło nr GPZ.03-722-27/1 1 z dnia 10 sierpnia 201 1 przyjmuje 
IV etap prac wykonanych w ramach umowy przez Wykonawcę.

§2
Strony ustalają, że wykonane prace spełniają wymogi określone umową obejmującą opracowanie „Aktualizacji 
Strategii WSG Sp. z o.o. na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2020", zwanym dalej Opracowaniem, 
w zakresie realizacji IV etapu prac tj. Aktualizacji modelu SKW ¡Paragraf 1, ustęp 2, litera d)).

§3
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kąż^je^r^e stn

WYKONAWCA -
:____ 1________

SD RS SpTżfitfW bvt‘b^ll'^1iT0R

4 . íT
- i ” Magas

--------- J--------- ZAMAWIAJĄCY

I | STRONA
AUREUS ADVISORS SP. Z O. O. Sr. K.
UL. MURAWA 12 18.61-655 POZNAN
KRS (X)0032S7‘>5. SĄD REIONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I Wił DA w POZNANIU WYDZIAŁ VIH KRS
WWW.AUREUS.EU

http://WWW.AUREUS.EU


WYŻSZA SZKOLĄ 
KOMUNIKACJI 

I ZARZĄDZANIA

L.dz. WS/PRW/W/198/10

Andrzej Piekarzewski
Kanclerz WSKiZ

Poznań. 15 października 201 Or.

List referencyjny

Niniejszym potwierdzam, iż firma Omnibrand Sp. z o.o. współpracuje z Wyższą Szkołą 

Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.

Firma od 01.01.201 Or do dnia 30.09.2010r świadczyła kompleksowe usługi w zakresie 

przygotowania i wdrożenia strategii marketingowej naszej firmy.

Dotychczasowy zakres prac obejmował m.in.:

1 Świadczenie usług doradczych z zakresu planowania i zarządzania strategicznego

2 Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju i strategii marketingowej firmy

3 Kompleksowy outsourcing działań marketingowych

Wartość zamówienia przekroczyła 30 tys. zł. Prace są wykonane w profesjonalny sposób 

i zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Wpis do rejestru MNI5W 
Pozycja nr 13S

tel. 06! 8 345 90I ul Różana l/a 
fax 061 8 345 949 61-577 Poznan

iA/cl/i-7 crlii iir’ycInia^T’KA/aki-? <=riii



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OFERTA lp.2

Stratex Sp. z o.o. 
ul. Grobla 27a/6 
61-858 Poznań



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚĆ!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/11/2012/OnJKnP 1
FORMULARZ OFERTOWY

1) DANE OFERENTA:

NAZWA OFERENTA: Stratex Sp. z o.o.......................................................................................................

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ: ul Grobla 27a/6, 61-858 Poznań......................................

TEL/FAX: T: +48 (61) 622-74-00 F: +48 (61) 855-34-53...........................................................................

E-MAIL: biuro@stratex.pl..........................................................................................................................

NIP 7781453058.........................................................................................................................................

2) KRYTERIA DOSTĘPU:

a) Kryterium dostępu - kod A
Zrealizowanie przez oferenta w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty minimum 3 
projektów wdrożenia strategii rozwoju metodą BSC potwierdzone stosownymi dokumentami 
(referencjami i/lub protokołami odbioru) od podmiotów, w których wdrożenie miało miejsce.

Wykaz 3 wdrożeń strategii rozwoju metodą BSC w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia 
oferty.

Lp. Nazwa usługi
Rok 

realizacji 
usługi

Odbiorca usługi - nazwa 
podmiotu

Załącznik dołączony do oferty 
potwierdzający realizację usługi 

- nazwa dokumentu.
1 Opracowanie i 

wdrożenie strategii z 
wykorzystaniem 
metodyki BSC

2010 KLER SA Załącznik 1. Referencje z dnia 
21.01.2011

2 Opracowanie i 
wdrożenie strategii z 
wykorzystaniem 
metodyki BSC

2010 Stalgast Sp. z o.o. Załącznik 2. Referencje z dnia 
27.01.2011

3 Opracowanie, 
wdrożenie i 
kaskadowanie 
strategii z 
wykorzystaniem 
metodyki BSC

2010-
2011

Arvato Services Polska 
Sp. z o.o.

Załącznik 3. Referencje z dnia 
28.01.2011

Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

T euoj:
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚĆ!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

b) Kryterium dostępu - kod B
Współpraca oferenta z minimum 1 szkołą wyższą w zakresie wdrożenia strategii rozwoju metodą 
BSC potwierdzona stosownymi dokumentami (referencjami i/lub protokołami odbioru) od szkoły 
wyższej^ w której odbyło się wdrożenie.

Wskazana poniżej usługa może być jedną z trzech usług wskazanych w kryterium A (powyżej).

Wskazanie szkoły wyższej, z którą Oferent współpracował w zakresie wdrożenia strategii rozwoju 
metodą BSC.

Lp. Nazwa usługi
Rok 

realizacji 
usługi

Nazwa szkoły wyższej
Załącznik dołączony do oferty 

potwierdzający współpracę ze szkołą 
wyższą - nazwa dokumentu.

1 Wdrożenie 
Strategicznej Karty 
Wyników w 
Instytucie Fizyki 
Wydziału 
Matematyki Fizyki i 
Chemii Uniwersytetu 
Śląskiego w 
Katowicach 
(stworzenie modelu 
referencyjnego SKW 
dla całego 
Uniwersytetu)

2009-
2010

Uniwersytet Śląski w 
Katowicach

Załącznik 4. Protokoły odbioru prac (4 
etapy)

c) Kryterium dostępu - kod C
Oddelegowanie do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego minimum 3-osobowego zespołu 
konsultantów, z których każdy posiada wykształcenie wyższe potwierdzone kopią dyplomu.

Wykaz osób tworzących zespó konsultantów mający realizować przedmiot zapytania ofertowego.

Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie
Załącznik dołączony do oferty 

potwierdzający wykształcenie - nazwa 
dokumentu.

1 Witold Borowski wyższe Załącznik 5. Dyplom ukończenia studiów 
wyższych na Akademii Ekonomicznej w 
Poznaniu

2 Łukasz Kononowicz wyższe, doktor nauk 
ekonomicznych

Załącznik 6. Dyplom ukończenia studiów 
wyższych na Akademii Ekonomicznej w 
Poznaniu
Załącznik 7. Dyplom uzyskania tytułu doktora 
nauk ekonomicznych

3 Hanna Król wyższe Załącznik 8. Dyplom ukończenia studiów 
wyższych na Politechnice Poznańskiej 
Załącznik 9. Dyplom ukończenia studiów 
EM BA na Wyższej Szkole Bankowej w 
Poznaniu i Helsinki School of Economics
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚĆ:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

d) Kryterium dostępu - kod D
Minimum jedna osoba z powyższego zespołu powinna posiadać doświadczenie z pracy w szkole 
wyższej (dobra znajomość specyfiki funkcjonowania szkoły wyższej) potwierdzone pisemnym 
oświadczeniem danych osób wraz z podaniem nazwy uczelni, stanowiska i formy zatrudnienia.

Poprzez określenie „doświadczenie z pracy w szkole wyższej" Zamawiający rozumie fakt: 
zatrudnienie w szkole wyższej na stanowisku kierowniczym, administracyjnym, naukowo- 
dydaktycznym lub dydaktycznym (na podstawie umów o pracę lub/i umów cywilno-prawnych).

Wskazanie osoby, z zespołu konsultantów, i szkoły wyższej w której ta osoba pracowała/pracuje.

Lp. Imię i 
nazwisko

Nazwa szkoły 
wyższej

Stanowisko 
pracy Forma zatrudnienia OŚWIADCZENIE osoby 

wskazanej w niniejszej tabeli

1 Hanna Król Wyższa Szkoła Nauk 
Humanistycznych i 
Dziennikarstwa w 
Poznaniu(2008- 
2011)

Wicekanclerz Umowa o pracę Oświadczam, iż dane 
dotyczqcego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli sq zgodne 
z prawdq.

...  
czytelny podpis 
oświadczajqcego

U
data i miejsce złożenia 
podpisu
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EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3) KRYTERIA OCENY:

a) Kryterium oceny - kryterium Ip.l - CENA (C)
UWAGA - wycena musi uwzględniać wszystkie aspekty wskazane w punkcie 2 zapytania 
ofertowego (opis przedmiotu zamówienia).

Tabela wyceny elementów składowych przedmiotu zapytania ofertowego - z podaniem łącznej 
cenny brutto realizacji całego przedmiotu zapytania ofertowego.________________________________

Poz. Działanie CENA (KWOTY BRUTTO)

1 Przeprowadzenie warsztatów strategicznych dla kierownictwa 
Uczelni: „Wprowadzenie do zarządzania strategicznego i BSC". 7.380,-

2 Walidacja spójności strategii oraz przygotowanie mapy celów 
strategicznych (warsztaty dla zespołu WSL-10 osób, 
opracowanie raportu). 11.562,-

3 Dobór i wyznaczenie wartości docelowych mierników do 
celów strategicznych (15-25 mierników, warsztaty z zespołem 
pracowników WSL). 11.562,-

4 Wyznaczenie projektów strategicznych, nadanie priorytetów 
projektom strategicznym, planowanie zadań, 
odpowiedzialności, harmonogramów, budżetów projektów; 
opracowanie struktury zarządzania projektami strategicznymi. 13.530,-

5 Opracowanie planu komunikacji strategii na uczelni. 8.856,-

6 Uruchomienie procesu monitorowania strategii, wdrożenie 
nowych procedur organizacyjnych. 15.129,-

7 Przełożenie celów strategicznych na cele procesów. 12.300,-

8 Nocleg, wyżywienie 12 osób w ośrodku szkoleniowym 
w okolicach Poznania w trakcie warsztatów (2x 2 dni). 13.530,-

ŁĄCZNA CENA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO - 
CENA (C) (KWOTA BRUTTO)

93.849,-
(suma kwot z trzeciej kolumny 

niniejszej tabeli)
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b) Kryterium oceny - kryterium lp.2 - (LW)
Liczba zrealizowanych przez oferenta projektów wdrożenia strategii rozwoju metodą BSC 
w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty (ponad wymagane w kryterium dostępu - 
kod A) potwierdzone stosownymi dokumentami (referencjami i/lub protokołami odbioru) 
od podmiotów, w których wdrożenie miało miejsce.

Nie mogą to być usługi już wskazane w kryterium dostępu A.
Wykaz wdrożeń strategii rozwoju metodą BSC w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia 
oferty._____________________________________________________________________________

Lp. Nazwa usługi
Rok 

realizacji 
usługi

Odbiorca usługi - nazwa 
podmiotu

Załącznik dołączony do oferty 
potwierdzający realizację usługi 

- nazwa dokumentu.
1 Kaskadowanie 

strategii na wydziały 
z wykorzystaniem 
metody BSC

2012 Politechnika Śląska w 
Gliwicach

Załącznik 10. Referencje z dnia 
26.10.2012

2 Opracowanie i 
wdrożenie strategii z 
wykorzystaniem 
metodyki BSC

2007-
2012

AMICA Wronki SA Załącznik 11. Referencje z dnia 
8.07.2009

3 Opracowanie, 
wdrożenie i 
kaskadowanie 
strategii z 
wykorzystaniem 
metodyki BSC

2010 Getit Sp. z o.o. Załącznik 12. Referencje z dnia 
27.01.2011

4 Wdrożenie i 
kaskadowanie 
strategii z 
wykorzystaniem 
metodyki BSC

2007-
2009

Vattenfal Heat Poland Sp. z 
0.0.

Załącznik 13. Referencje z dnia 
16.07.2009

5 Opracowanie i 
wdrożenie strategii z 
wykorzystaniem 
metodyki BSC

2006-
2009

SodexhoPass Polska Sp. z o.o. Załącznik 14. Referencje z dnia 
8.07.2009
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c) Kryterium oceny - kryterium lp.3 - (LU)
Liczba szkół wyższych, w których pracował/pracowali konsultant/konsultanci oferenta wchodzący 
w skład minimum 3 osobowego zespołu, który będzie realizować przedmiot zapytania ofertowego, 
potwierdzona pisemnym oświadczeniem danych osób wraz z podaniem nazwy uczelni, stanowiska 
i formy zatrudnienia.
Poprzez określenie pracy w szkole wyższej Zamawiający rozumie fakt: zatrudnienie w szkole 
wyższej na stanowisku kierowniczym, administracyjnym, naukowo-dydaktycznym lub 
dydaktycznym (na podstawie umów o pracę lub/i umów cywilno-prawnych).

Jedną z podanych poniżej szkół wyższych może być już wskazana szkoła wyższa w kryterium D. 
Wykaz szkół wyższych, w których pracował/pracowali konsultant/konsultanci oferenta wchodzący 
w skład zespołu konsultantów.

Lp. Imię i 
nazwisko

Nazwa szkoły 
wyższej Stanowisko pracy Forma 

zatrudnienia
OŚWIADCZENIE osoby wskazanej 

w niniejszej tabeli

1 Łukasz 
Kononowicz

Politechnika 
Śląska w 
Gliwicach(2012)

Konsultant Umowa 
cywilno
prawna

Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli sq zgodne 
z prawdą.

czytelny podpis oświadczającego

data i miejsce złożenia podpisu
2 Łukasz 

Kononowicz
Uniwersytet 
Śląski w 
Katowicach(200 
9-2010)

Konsultant Umowa 
cywilno
prawna

Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne 
z prawdą.

czytelny podpis oświadczającego 

&-/(?. . 
data i miejsce złożenia podpisu

3 Łukasz 
Kononowicz

Uniwersytet 
Marii Curie 
Skłodowskiej w 
Lublinie 
(2007-2008)

Konsultant Umowa 
cywilno
prawna

Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne 
z prawdą.

czytelny podpis oświadczającego

data i miejsce złożenia podpisu
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4 Łukasz
Kononowicz

Uniwersytet 
Ekonomiczny w 
Poznaniu 
(wcześniej 
Akademia 
Ekonomiczna w 
Poznaniu) 
(1995-2008)

Adiunkt w 
Katedrze 
Rachunkowości

Wykładowca na 
studiach 
podyplomowych i 
MBA

Umowa o 
pracę

Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne 
z prawdą.

czytelny podpis oświadczającego

4'. Sd ■ Z •UU' 2- i C,

data i miejsce złożenia podpisu
5 Łukasz

Kononowicz
Wyższa Szkoła 
Bankowa w 
Poznaniu 
(1998-2008)

Wykładowca na 
studiach MBA i 
podyplomowych

Umowa 
cywilno
prawna

Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne 
z prawdą.

czytelny podpis oświadczającego

JŹC.i?.*... 
data i miejsce złożenia podpisu

6 Łukasz
Kononowicz

Wyższa Szkoła 
Zarządzania i 
Bankowości w 
Poznaniu 
(2003-2004)

Wykładowca na 
studiach 
magisterskich

Umowa 
cywilno
prawna

Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne 
z prawdą.

czytelny podpis oświadczającego 

ż“/.. ź. ktź et..
data i miejsce złożenia podpisu

7 Łukasz
Kononowicz

Wyższa Szkoła 
Handlu i
Rachunkowości 
w Poznaniu 
(1999-2000)

Wykładowca na 
studiach 
magisterskich

Umowa 
cywilno
prawna

Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczeniu z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne 
z prawdą.

Zr?.,rki— 
czytelny podpis oświadczającego

data i miejsce złożenia podpisu
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8 Hanna Król Wyższa Szkoła 
Bankowa w 
Poznaniu 
(1994-2007)

Kierownik 
Podyplomowego 
Studium 
Podatkowego

Dyrektor Działu 
Studiów 
Podyplomowych

Zastępca 
Dyrektora 
Generalnego

Umowa o 
pracę

Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne 
z prawdą.

czytelny podpis oświadczającego

data i miejsce złożenia podpisu
9 Hanna Król Wyższa Szkoła 

Bankowa w 
Toruniu 
(1997-1998)

Koordynator 
wdrożenia 
studiów 
podyplomowych

Umowa 
cywilno
prawna

Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne 
z prawdą.

czytelny podpis oświadczającego

data i miejsce złożenia podpisu
10 Hanna Król Wyższa Szkoła 

Bankowa w 
Gdańsku 
(1997-1998)

Koordynator 
wdrożenia 
studiów 
podyplomowych

Umowa 
cywilno
prawna

Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne 
z prawdą.

.......... 

czytelny podpis oświadczającego

data i miejsce złożenia podpisu
11 Hanna Król Wyższa Szkoła 

Bankowa we 
Wrocławiu 
(1996-1997)

Koordynator 
wdrożenia 
studiów 
podyplomowych

Umowa 
cywilno
prawna

Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne 
z prawdą.

czytelny podpis oświadczającego

data i miejsce złożenia podpisu
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12 Hanna Król Wyższa Szkoła 
Psychologii 
Społecznej w 
Warszawie 
(2008-2011)

Zastępca 
Dyrektora 
Generalnego

Umowa o
pracę

Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli są zgodne 
z prawdą.

czytelny podpis oświadczającego

U _ /L?. .-A .A?AZ _... V.Q.
data i miejsce złożenia podpisu

13 Hanna Król Wyższa Szkoła 
Nauk Humani
stycznych i 
Dziennikarstwa 
w Poznaniu 
(2008-2011)

Wicekanclerz Umowa o
pracę

Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane w 
niniejszej tabeli są zgodne z 
prawdą.

czytelny podpis oświadczającego

data i miejsce złożenia podpisu
14 Hanna Król Uniwersytet 

Medyczny we 
Wrocławiu 
(2012)

Konsultant Umowa 
cywilno
prawna

I

Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane w 
niniejszej tabeli są zgodne z 
prawdą.

czytelny podpis oświadczającego

data i miejsce złożenia podpisu

Oświadczam, iż przedkładana oferta spełnia wszystkie wymagania wskazane w zapytaniu 
ofertowym nr 1/11/2012/OnJKnP z dnia 20.11.2012 r. ogłoszonym przez Wyższą Szkołę Logistyki 
oraz wszystkie podane w niej dane są zgodne z prawdą.

....................
data wypełnienia formularza

imię i nazwisko osoby 
upoważnianej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęcią firmową 

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)
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Załącznik 2 do zapytania ofertowego numer 1/11/2012/OnJKnP 1
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Logistyki - 
beneficjent projektu numer POKL.04.01.01-00-163/11) lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Rektor WSL - Andrzej Korzeniowski, Kanclerz WSL - Ireneusz 
Fechner) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze 
strony Zamawiającego w wybór oferenta: Bartosz Osmolą - kierownik projektu, Mateusz Michalski - 
Specjalista ds. rozliczeń i ewaluacji projektu numer POKL.04.01.01-00-163/11) w szczególności poprzez: 
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
• 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.

data wypełnienia oświadczenia

Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. St
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Dobrodzień 24.01.2 011

Szanowni Państwo,

Niniejszym potwierdzamy, że firma StratEX w 2010 roku świadczyła dla nas usługi 
doradcze z zakresu tworzenia i wdrażania strategii oraz że wykonała te zadania 
profesjonalnie i z oczekiwaną przez nas jakością. Polecamy współpracę ze StratEX 
wszystkim przedsiębiorcom pracującym nad strategią.

Z poważaniem

Stefan Hehnel
Kierownik Projektu Kler

Kler S.A., ul. Piastowska 39b, 46-380 Dobrodzień, tek: +48 34 35 29 100, fax:+48 34 35 29 102; kler@kler.eu, www.kler.eu 
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000056597; Regon: 150854711; NIP; 575-00-07-865 

ING BSKo/CzęstochowdSWIFT/BIC:INGBPLPW,Nrkonta:51 10501142 100000050101 6026 
kapitał zakładowy zgromadzony i wpłacony w całości w wysokości 51 668 360,00 zł

mailto:kler@kler.eu
http://www.kler.eu


STALGAST Sp. z o.o. 
iii Staniewicka b, 03-31(1 Warszawa 
tel. 22 517 15 75. fax 22 517 15 77 

www.stalgast.com. email: stalgast@stalgast.corn

Warszawa, 27 stycznia 2011 r.

Szanowni Państwo!

Niniejszym potwierdzamy, że firma StratEX w 2010 roku świadczyła dla nas 

usługi doradcze z zakresu tworzenia i wdrażania strategii oraz że wykonała te 

zadania profesjonalnie i z oczekiwaną przez nas jakością. Polecamy współpracę 

ze StratEX wszystkim przedsiębiorcom pracującym nad strategią.

Z poważaniem,

Bogdana Kotecka

Wpis oo rejestru: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000010073 NIP 952-18-66-652 Kapitał zakładów/ PLN 150.000.- 

http://www.stalgast.com


arvato services
BERTELSMANN

Poznań, dnia 28.01.2011

Szanowni Państwo,

Niniejszym potwierdzam, że firma Strat!;X w 2010 roku świadczyła dla arrato serviccs Polska usługi 

doradcze z zakresu tworzenia i kaskadowania strategii. Zadania te firma wykonała profesjonalnie 

i z oczekiwaną przez nas jakością.

Z poważaniem

Strategy Process Manager

Bertelsmann Media Sp. z o o.
z siedziba w Warszawie
Sad Rejonowy dla m st. Warszawy 
XIJI Wydział Gospodarczy

Nr KRS 0000007209
NIP 527-02-03-276
Kapitał zakładowy 
3$ 000.000 zł

Zarzad
Ralf Bierfischer 
Tomasz Hadzik 
Janusz Jankowiak

arvato services Polska
ul. Kolejowa 1 50
62-064 Plewiska k Poznania
Dyrektor Generalny Janusz Jankowiak

Tel 48 61 6528 800
Fax 48 61 6517 610
e mail: of.fice<?a.rvato,pl 
www atyato.pl

atyato.pl


STRATEX
Strategy Execution

Katowice, 16.10.2009 r.

Protokół Wykonania Prac

Przedmiot: Usługa doradcza w zakresie wdrożenia Strategicznej Karty 

Wyników w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach

Etap 1: Rozpoznanie strategiczne

Prace w zakresie realizacji etapu 1. określone umowie nr 51/WE/U/09 zawartej na podstawie art. 4, 
pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych, z późniejszymi zmianami, pomiędzy 
Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, a STRATEX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zostały 
wykonane z należytą starannością zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w załączniku nr 1 
do umowy.

Zamawiający
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wykonawca
Stratex Sp. z o.o.

Joanna Koźbiał Łukasz Kononowicz

prof. dr hab. Krystian Roleder

Stratex Sp. z o.o., ul. Grobla 27a/6, 61-858 Poznań, www.stratex.pl, email: biuro@stratex.pl, tel./fax +48 061 855 34 53

NIP: 7781453058 REGON 300791274 Kapitał zakładowy: 50.000 PLN
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000300867

http://www.stratex.pl
mailto:biuro@stratex.pl


STRATEX
Strategy Execution

Katowice, 4.11.2009 r.

Protokół Wykonania Prac

Przedmiot: Usługa doradcza w zakresie wdrożenia Strategicznej Karty 

Wyników w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach

Etap 2: Opracowanie mapy strategii

Prace w zakresie realizacji etapu 2. określone umowie nr 51/WE/U/09 zawartej na podstawie art. 4, 
pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych, z późniejszymi zmianami, w 
Katowicach pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, a STRATEX Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu zostały wykonane z należytą starannością zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym 
w załączniku nr 1 do umowy.

Zamawiający
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wykonawca
Stratex Sp. z o.o.

Łukasz KononowiczJoanna Koźbiał

prof. dr hab. Krystian Roleder

Stratex Sp. z o.o., ul. Grobla 273/6, 61-858 Poznań, www.stratex.pl, email: biuro@stratex.pl, tel./fax +48 061 855 34 53

NIP: 7781453058 REGON 300791274 Kapitał zakładowy: 50.000 PLN
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000300867

http://www.stratex.pl
mailto:biuro@stratex.pl


STRATEX
Strategy Execution

\atowice. 22.12.2009 r.

Protokół Wykonania Prac

Przedmiot: Usługa doradcza w zakresie wdrożenia Strategicznej Karty 

Wyników w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach

Etap 3: Zdefiniowanie mierników strategicznych i ich wartości oczekiwanych

Prace w zakresie realizacji etapu 3. określone umowie nr 51/WE/U/09 zawartej na podstawie art. 4, 
pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych, z późniejszymi zmianami, w 
Katowicach pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, a STRATEX Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu zostały wykonane z należytą starannością zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym 
w załączniku nr 1 do umowy.

Zamawiający Wykonawca
Uniwersytet Śląski w Katowicach Stratex Sp. z o.o.

Łukasz KononowiczJoanna Koźbiał

Stratex Sp. z o.o., ul. Grobla 27a/6, 61-858 Poznań, www.stratex.pl, email: biuro@stratex.pl, tel./fax +48 061 855 34 5

NIP: 7781453058 REGON 300791274 Kapitał zakładowy: 50.000 PI*1
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000300867

http://www.stratex.pl
mailto:biuro@stratex.pl


STRATEX
Strategy Execution

Katowice, 22.01.2010 r.

Protokół Wykonania Prac

Przedmiot: Usługa doradcza w zakresie wdrożenia Strategicznej Karty 

Wyników w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach

Etap 4: Określenie projektów strategicznych (lista i plan realizacji)

Prace w zakresie realizacji etapu 4. określone umowie nr 51/WE/U/09 zawartej na podstawie art. 4, 
pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych, z późniejszymi zmianami, w 
Katowicach pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, a STRATEX Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu zostały wykonane z należytą starannością zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym 
w załączniku nr 1 do umowy.

Zamawiający
Uniwersytet Śląski w Katowica

Joanna Koźbiał

Wykonawca
Stratex Sp. z o. o.

Łukasz Kononowicz

Prof. dr hcłb. Krystian Roleder
Strategy Execution

HRAI :.x SPOłKA 7 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
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Sqi| Rejonowy Poznań •- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
V; Wydz.-a! Gospodarczy KRS. numer KRS 0000300867

Stratex Sp. z o.o., ul. Grobla 27a/6, 61-858 Poznań, www.stratex.pl, email: biuro@stratex.pl, tel./fax +48 061 855 34 53

NIP: 7781453058 REGON 300791274 Kapitał zakładowy: 50.000 PLN
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000300867

http://www.stratex.pl
mailto:biuro@stratex.pl
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Gliwice, 26.10.2012 r.

REFERENCJE

Szanowni Państwo,

Pan dr Łukasz Kononowicz, Partner firmy Stratex sp. z o.o. przeprowadził w dniach 16-17 

października 2012 r. warsztaty strategiczne dla Dziekanów Wydziałów Politechniki Śląskiej oraz ich 

Pełnomocników ds. kontroli zarządczej. Warsztaty te były częścią procesu opracowania strategii dla 

Wydziałów Politechniki Śląskiej. Zakres warsztatów obejmował: metody analizy strategicznej, zasady 

formułowania misji i wizji uczelni oraz jej wydziałów, metodykę budowy mapy celów strategicznych 

uczelni, metodykę definiowania mierników i projektów strategicznych zgodnie z założeniami 

zrównoważonej karty wyników (Balanced Scorecard), zasady harmonizacji strategii wydziałów ze 

strategią uczelni oraz zasady komunikowania i monitorowania strategii.

Pan Łukasz Kononowicz, konsultant i trener Stratex wykazał się profesjonalną, specjalistyczną wiedzą 

w zakresie skutecznego opracowania i wdrażania strategii. Zaprezentowane w trakcie warsztatów 

metody i doświadczenia miały-’ bardzo praktyczny charakter i będą stanowiły istotne wsparcie dla 

sprawnego zbudowania strategii Wydziałów Politechniki. Świadczona usługa została zrealizowana 

rzetelnie i na wysokim poziomie jakości.

Polecam współpracę ze Stratex wszystkim, którzy chcą dobrze sformułować i skutecznie wdrożyć 

swoją strategię.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Andrzej Karbownik 

JM Rektor Politechniki Śląskiej



Wronki, 8 lipiec 2009

REFERENCJE

Z zespołem Stratex współpracujemy od listopada 2007 roku. Jeszcze jako zespół 

Balanced Scorecard Collaborative pomagali nam przygotować mapy strategii, 

system mierników efektywności i zarządzania projektami. Kiedy przekształcili 

formę swojej działalności i utworzyli spółkę Stratex kontynuowaliśmy 

współpracę w zakresie modelowania nowej organizacji i procesów biznesowych 

oraz wdrażania procesu zarządzania strategią. Ich usługi doradcze były dobrze 

uzupełnione szerokim programem rozwoju kompetencji kadry kierowniczej 

średniego szczebla. Obecnie korzystamy z ich innowacyjnego portalu B-SCOUT 

wspierającego zarządzanie strategią.

Doradcy ze Stratex to profesjonaliści rozumiejący realia biznesu. Wyróżnia ich 

nie tylko światowy know-how. ale praktyczna pomoc w zarządzaniu zmianami w 
firmie. Niewielu konsultantów zarządczych może - tak jak oni - działać jako 

Partner dla Zarządu. Polecamy współpracę ze Stratex Strategy Execution.

Z poważaniem,

Jacek Rutkowski /

Prezes Zarząęfu

O Anuca Wronki S A.,ul Mickiewicza 52 64-510 Wronki 
tel +48 67 25 46 100. fax +48 67 25 40 320 

Slid Rejonowy Po/nan-Nowe Miasto i Wuda w Poznaniu 
VIH Wydział Gospodarczy KRS 0000017514 

Kupiiałzakkidorty '7 475 000 zl ropcicony w całości) 
REGON 570107305 PKD2971Z NiP 763-1300-34-98 

Prezes Zarządu • jarek RuiKo-ASki Wiceprezes Zarządu ■ Andrzej Kaoz.nsio
W depredes Zar.’a-xi - Wojciern Antkc.wiak: Czioney Zarządu - Wojciech

www.arnica.com.pl

http://www.arnica.com.pl


Warszawa, 27.01. 2011 r.

Szanowni Państwo!

Niniejszym potwierdzamy, że firma StratEX w 2010 roku świadczyła dla nas usługi doradcze z 

zakresu tworzenia, kaskadowania strategii oraz ze wykonała te zadania profesjonalnie i z 

oczekiwaną przez nas jakością. Polecamy współpracę ze StratEX wszystkim przedsiębiorcom 

pracującym nad strategią.

Z poważaniem

V iBarbara 'Liszewska
Kierownik projektu



Warszawa, dnia 16 lipca 2009 roku

REFERENCJE

VATTENFALL

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością możemy potwierdzić, że Pan Witold Horowski, reprezentujący w Polsce 
firmę Balanced Scorecard Collaborative CEE (do 2007 roku), a potem kontynuatora jej 
działalności firmę Stratex Sp. z o.o. (od roku 2008) współpracował w latach 2007-2009 z 
firmą Vattenfall Heat Poland w zakresie kształtowania systemu zarządzania strategicznego 
firmy.

Dotychczasowa współpraca z zespołem BSCol/Stratex dotyczyła wspierania nas w procesie 
projektowania i wdrażania Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) na poziomie 
całej firmy i na niższych poziomach, kaskadowania mierników efektywności na poziom 
menedżerów oraz procesu monitorowania strategii. Przekonaliśmy się, że usługi tej firmy 
cechują się zarówno światową metodyką w zakresie strategii, jak również nowoczesnym, 
wdrożeniowym podejściem do praktyki biznesu.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej dotychczasowej współpracy. Usługi były świadczone 
rzetelnie i wykonywane na profesjonalnym poziomie. Mając na uwadze terminowość i jakość 
wykonywanych usług stwierdzamy, że firma Stratex Sp. z o.o. jest w pełni przygotowana do 
realizacji dużych i skomplikowanych zadań w zakresie wykonywanych przez siebie usług. 
Firmę tę możemy polecić innym zainteresowanym usługobiorcom na rynku.

'/attenfall Heat Poland S.A.
Zespół Strategicznych

Tomąsz/ iwski
Pełnomocnik Spółki 

ds. Projektów Strategicznych

Vattenfall Heat Poland S.A.
03-216 Warszawa, Polska • ul. Modlińska 15 • TEL +43 22 587 49 00 • FAX +48 22 587 46 26 • heatSvattenfail.pl
NIP: 525-000-06-30 • REGON: 010381709 • Numer KRS' 0000025667 • Sad Rejonowy dla m. st Warszawa w W-wie Wydział XIII Gosocdarczy KRS • wwwvattenfall pi
Wysokość Kapitału Zakładowego 246.3 min zł • Opłacony w całości.

heatSvattenfail.pl
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REFERENCJE

Warszawa. 8 li pea 200e)

Szanowni Państwo,

7. przyjemnością możemy potwierdzić, że Pan Witold Borowski. reprezentujący w Polsce 
firmę Balanced Scorecard Collaborative CEE (do 2007 roku), a następnie kontynuatora jej 
działalności firmę Stratex Sp. z o.o. (od roku 2008) współpracował w latach 2006-2009 z 
firmą Sodexho Pass Polska Sp. z o.o. w zakresie kształtowania systemu zarządzania 
strategicznego firmy.

Dotychczasowa współpraca z panem Witoldem llorowskim dotyczyła wspierania nas w 
procesie tworzenia strategii, projektowania i wdrażania Strategicznej Karty Wyników 
(Balanced Scorecard) oraz procesów monitorowania strategii (z wykorzystaniem portalu 13- 
SCOUT).

Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej dotychczasowej współpracy. Usługi były świadczone 
rzetelnie i wykonywane na profesjonalnym poziomie.
Mając na uwadze terminowość i jakość wykonywanych usług stwierdzamy, że firma Stratcx 
Sp. z o.o. jest wf pełni przygotowana do realizacji dużych i skomplikowanych zadań w 
zakresie wykonywanych przez siebie usług. Firmę tę możemy polecić innym 
zainteresowanym usługobiorcom na rynku.

Dyrektor Działu Marketingu i Rozwoju

Sodexho ‘dVUV Pilska SpX^0 

N Y

........tfoheprŁrtńr..........
Rdnert Pech

I )yrekîorGcijgjalny

i'2-64$) W.;r>z;iw!j
Sodexho PrfSS Polska Sp. l o.o.

Sodexho Pass Polska 5p z o o. - ul. Ktobucxa 25 - 02-699 Wat szawa
Tel . »48 1.3 221 535 1'1- fax +48 1022) 535 10 01 - www.sodexho.pl

Nr rej 0000033824 Sad Rej di.i ir sd. Wji ■ i.wi< w Warszwt
7>ti/sic Pn-:re ller.iy ł/.n 1 ue. Mai c RolUftd. Ró3<s't Lech, Kap lat zakładowy 3 Q3P pOCI PI N, MlP 522 23 57 343

[ISO 91101

http://www.sodexho.pl
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Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/11/2012/OnJKnP 1
FORMULARZ OFERTOWY

1) DANE OFERENTA:

NAZWA OFERENTA: ASAP24 Grzegorz Pośpieszczyk, Marcin Stachura s.c.

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ: Al. Jerozolimskie 81, 02 - 001 Warszawa

TEL./FAX: 22 100 13 24(fax), 667 326 777 (tel. kom.)

E-MAIL: grzegorz.pospieszczyk(5)asap24.pl, ma rcin. Stachu ra(5)asap24.pl

NIP 118 194 31 76

2) KRYTERIA DOSTĘPU:

a) Kryterium dostępu - kod A
Zrealizowanie przez oferenta w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty minimum 3 
projektów wdrożenia strategii rozwoju metodą BSC potwierdzone stosownymi dokumentami 
(referencjami i/lub protokołami odbioru) od podmiotów, w których wdrożenie miało miejsce.

oferty.
Wykaz 3 wdrożeń strategii rozwoju metodą BSC w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia

Nazwa usługi Rok realizacji 
usługi

Odbiorca usługi - nazwa 
podmiotu

Załącznik dołączony do oferty 
potwierdzający realizację usługi 

-nazwa dokumentu.
1

Zarządzanie 
strategiczne

10.08.2009 r. -
31.12.2009 r.

OMEC Sp. z o.o. referencje

2

Zarządzanie 
strategiczne

01.02.2010 r. -
30.06.2010 r.

Tecna Sp. z o.o. referencje

3
Zarządzanie 
strategiczne

07.09.2009 r. -
30.11.2009 r. Master Coach referencje

Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. St

ro
na
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b) Kryterium dostępu - kod B
Współpraca oferenta z minimum 1 szkołą wyższą w zakresie wdrożenia strategii rozwoju metodą 
BSC potwierdzona stosownymi dokumentami (referencjami i/lub protokołami odbioru) od szkoły 
wyższej, w której odbyło się wdrożenie.

Wskazana poniżej usługa może być jedną z trzech usług wskazanych w kryterium A (powyżej).

Wskazanie szkoły wyższej, z którą Oferent współpracował w zakresie wdrożenia strategii rozwoju 
metodą BSC.

Lp. Nazwa usługi
Rok 

realizacji 
usługi

Nazwa szkoły wyższej

Załącznik dołączony do oferty 
potwierdzający współpracę ze 

szkołą wyższą - nazwa 
dokumentu.

1
Wdrożenie strategii 
rozwoju metodą 
BSC.

01/05/2010

30/07/2010

Polsko - Japońska Wyższa Szkoła 
Technik Komputerowych

referencje

c) Kryterium dostępu - kod C
Oddelegowanie do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego minimum 3-osobowego zespołu 
konsultantów, z których każdy posiada wykształcenie wyższe potwierdzone kopią dyplomu.

d) Kryterium dostępu - kod D

Wykaz osób tworzących zespó konsultantów mający realizować przedmiot zapytania ofertowego.

LP- Imię i nazwisko Wykształcenie
Załącznik dołączony do oferty 

potwierdzający wykształcenie - nazwa 
dokumentu.

1

Halina Węgrzyn Wyższe magisterskie Dyplom ukończenia uczelni wyższej 
Dyplom uzyskania stopnia naukowego 

doktora

2
Przemysław Pesz vel Presz Wyższe magisterskie Dyplom ukończenia uczelni wyższej

3
Marcin Korobczak Wyższe magisterskie Dyplom ukończenia uczelni wyższej

St
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na
 2

CZŁOWIEK-NAJLEPSZA INWESTYCJA



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Minimum jedna osoba z powyższego zespołu powinna posiadać doświadczenie z pracy w szkole 
wyższej (dobra znajomość specyfiki funkcjonowania szkoły wyższej) potwierdzone pisemnym 
oświadczeniem danych osób wraz z podaniem nazwy uczelni, stanowiska i formy zatrudnienia.

Poprzez określenie „doświadczenie z pracy w szkole wyższej" Zamawiający rozumie fakt: 
zatrudnienie w szkole wyższej na stanowisku kierowniczym, administracyjnym, naukowo- 
dydaktycznym lub dydaktycznym (na podstawie umów o pracę lub/i umów cywilno-prawnych).

Wskazanie osoby, z zespołu konsultantów, i szkoły wyższej w której ta osoba pracowała/pracuje.

Lp. Imię i 
nazwisko

Nazwa szkoły 
wyższej

Stanowisko 
pracy Forma zatrudnienia OŚWIADCZENIE osoby 

wskazanej w niniejszej tabeli

1
Dr Halina 
Węgrzyn

Wyższa Szkoła 
Menedżerska 
w Legnicy

Asystent 
wykładowca, 
Prodziekan 
Wydziału 
zarządzania ds. 
Rozwoju, 
Pełnomocnik 
Rektora

Umowa o pracę w 
latach 1999-2008

Oświadczam, iż dane 
dotyczqcego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli sq zgodne 
z prawdq.

A

Czytelny podpis 
oświodczajqcego

data i miejsce złożenia 
podpisu

3) KRYTERIA OCENY:

a) Kryterium oceny - kryterium Ip.l - CENA (C)
UWAGA - wycena musi uwzględniać wszystkie aspekty wskazane w punkcie 2 zapytania 
ofertowego (opis przedmiotu zamówienia).

Tabela wyceny elementów składowych przedmiotu zapytania ofertowego - z podaniem łącznej 
cenny brutto realizacji całego przedmiotu zapytania ofertowego.

Poz. Działanie CENA (KWOTY BRUTTO)

1 Przeprowadzenie warsztatów strategicznych dla kierownictwa 
Uczelni: „Wprowadzenie do zarządzania strategicznego i BSC".

6 504,07 zł

2 Walidacja spójności strategii oraz przygotowanie mapy celów 
strategicznych (warsztaty dla zespołu WSL - 10 osób, 
opracowanie raportu).

7 113,82 zł

St
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3 Dobór i wyznaczenie wartości docelowych mierników do 
celów strategicznych (15-25 mierników, warsztaty z zespołem 
pracowników WSL).

7 723,58 zł

4 Wyznaczenie projektów strategicznych, nadanie priorytetów 
projektom strategicznym, planowanie zadań, 
odpowiedzialności, harmonogramów, budżetów projektów; 
opracowanie struktury zarządzania projektami strategicznymi.

10 772,36 zł

5 Opracowanie planu komunikacji strategii na uczelni.

3 252,03 zł

6 Uruchomienie procesu monitorowania strategii, wdrożenie 
nowych procedur organizacyjnych.

12 195,12 zł

7 Przełożenie celów strategicznych na cele procesów.

2 439,02 zł

8 Mocleg, wyżywienie 12 osób w ośrodku szkoleniowym 
w okolicach Poznania w trakcie warsztatów (2x 2 dni).

10 000,00 zł

ŁĄCZNA CENA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO - 
CENA (C) (KWOTA BRUTTO)

60 000,00 zł

(suma kwot z trzeciej kolumny 
niniejszej tabeli)

b) Kryterium oceny - kryterium Ip.2 - (LW)
Liczba zrealizowanych przez oferenta projektów wdrożenia strategii rozwoju metodą BSC 
w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia oferty (ponad wymagane w kryterium dostępu - 
kod A) potwierdzone stosownymi dokumentami (referencjami i/lub protokołami odbioru) 
od podmiotów, w których wdrożenie miało miejsce.

Nie mogą to być usługi już wskazane w kryterium dostępu A. St
ro
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Wykaz wdrożeń strategii rozwoju metodą BSC w okresie od 1 stycznia 2009 r. do daty złożenia 
oferty.
Lp. Nazwa usługi Rok realizacji 

usługi
Odbiorca usługi - nazwa 

podmiotu
Załącznik dołączony do oferty 

potwierdzający realizację usługi 
- nazwa dokumentu.

1
Usługa w zakresie 

zarządzania 
strategicznego

01.03.2010 r. -
31.07.2010 r.

FIM Consulting sp. z o.o. referencje

2
Usługa w zakresie 

zarządzania 
strategicznego

15.01.2009 r. -
30.06.2009 r.

Media For Business S.A. referencje

3 Usługa w zakresie 
zarządzania 
strategicznego

03.08.2009 r. - 
07.12.2009 r.

KSPLUS referencje

4 Zarządzanie 
strategiczne

10.06.2009 r. -
31.12.2009 r.

SAFPOL Travel Sp. z o.o. referencje

5 Opracowanie i 
wdrożenie strategii 
rozwoju 
przedsiębiorstwa

2011/2012 r. Skłodowscy sp. z o.o. referencje

6 Opracowanie i 
wdrożenie strategii 
rozwoju 
przedsiębiorstwa

2011/2012 r. INOXA Sp. z o.o. referencje

7 Opracowanie i 
wdrożenie strategii 
rozwoju 
przedsiębiorstwa

2011/2012 NOCLAF Sp. z o.o. referencje

8 Opracowanie i 
wdrożenie strategii 
rozwoju 
przedsiębiorstwa

2011/2012 KUMAWENTEX sp. z o.o. referencje

9 Opracowanie i 
wdrożenie strategii 
'OZWOjU 
arzedsiębiorstwa

2011/2012 Wortel Sp. z o.o. referencje

10 Opracowanie i 
wdrożenie strategii 
■ozwoju 
arzedsiębiorstwa

2011/2012 DUKE referencje

11 Opracowanie i 
wdrożenie strategii 
ozwoju 
arzedsiębiorstwa

2011/2012 Biuro Informatyki 
Stosowanej FORMAT

referencje

12 Opracowanie i 
ydrożenie strategii 
ozwoju 
arzedsiębiorstwa_____

2011/2012 Pracownia Informatyki 
MUMERON Sp. z o.o.

referencje 

-------------------------------------------- ---------_J St
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13 Opracowanie i 
wdrożenie strategii 
rozwoju 
przedsiębiorstwa

2011/2012 ICN Centrum Kompetencji referencje

c) Kryterium oceny - kryterium lp.3 - (LU)
Liczba szkół wyższych; w których pracował/pracowali konsultant/konsultanci oferenta wchodzący 
w skład minimum 3 osobowego zespołu, który będzie realizować przedmiot zapytania ofertowego, 
potwierdzona pisemnym oświadczeniem danych osób wraz z podaniem nazwy uczelni, stanowiska 
i formy zatrudnienia.
Poprzez określenie pracy w szkole wyższej Zamawiający rozumie fakt: zatrudnienie w szkole 
wyższej na stanowisku kierowniczym, administracyjnym, naukowo-dydaktycznym lub 
dydaktycznym (na podstawie umów o pracę lub/i umów cywilno-prawnych).

Jedną z podanych poniżej szkół wyższych może być już wskazana szkoła wyższa w kryterium D. 
Wykaz szkół wyższych, w których pracował/pracowali konsultant/konsultanci oferenta wchodzący 
w skład zespołu konsultantów.

Lp. Imię i 
nazwisko

Nazwa szkoły 
wyższej

Stanowisko 
pracy

Forma 
zatrudnienia

OŚWIADCZENIE osoby wskazanej 
w niniejszej tabeli

1

Dr Halina 
Węgrzyn

Wyższa Szkoła 
Menedżerska 
w Legnicy

Asystent 
wykładowca, 
Prodziekan 
Wydziału 
zarządzania ds. 
Rozwoju, 
Pełnomocnik 
Rektora

Umowa o pracę w 
latach 1999-2008

Oświadczam, iż dane 
dotyczącego mojego 
doświadczenia z pracy 
w szkole wyższej wskazane 
w niniejszej tabeli sq zgodne 
z prawdą.

czytelny podpis oświadczającego 

..............

data i miejsce złożenia podpisu

Oświadczam, iż przedkładana oferta spełnia wszystkie wymagania wskazane w zapytaniu 
ofertowym nr 1/11/2012/OnJKnP z dnia 20.11.2012 r. ogłoszonym przez Wyższą Szkołą Logistyki 
oraz wszystkie podane w niej dane są zgodne z prawdą.

Grzegorz Pośpieszczyk

imię i nazwisko osoby
upoważnionej do reprezentowania gferenta wraz z pieczęcią firmową 

(jeżeli podipiot dysponuje pieczęcią firmową)Spoil.?- .
Al Jerozolimskie 8 ' 
02-001 Warszawę 

NłP 11819431'/ó. Regon V '

data wypełnienia formularza
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 2 do zapytania ofertowego numer 1/11/2012/OnJKnP 1
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Logistyki - 
beneficjent projektu numer POKL.04.01.01-00-163/11) lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Rektor WSL - Andrzej Korzeniowski, Kanclerz WSL - Ireneusz 
Fechner) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze 
strony Zamawiającego w wybór oferenta: Bartosz Osmolą - kierownik projektu, Mateusz Michalski - 
Specjalista ds. rozliczeń i ewaluacji projektu numer POKL.04.01.01-00-163/11) w szczególności poprzez: 
o uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
o posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
o pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
o 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.

Grzegorz Pośpieszczyfr MarC/n Stachura

P Wł^cide! / LF . !?&«*/
........................ ............................................. ....................................................

' / imię i nazwisko osoby
upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęcią firmową 

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

Al Jerozol." 
02-001 VW.

NiP- 118194317c R, ;

data wypełnienia os'wiadczenia

' Dotyczy projektu o numerze P0KL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. St

ro
na

 1
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Warszawa, 18.05.2010

REFERENCJE

Niniejszym w imieniu OMEC Sp. z o.o. zaświadczam, że ASAP24 s.c. w okresie od 10.08.2009 do 

31.12.2009 należycie wykonał na rzecz OMEC Sp. z o.o. usługę w zakresie zarządzania 

strategicznego.

Usługa polegała na przygotowaniu strategii rozwoju. Strategia ta została z sukcesem wdrożona.

Z poważaniem,

I 1^: ( C_ v

Piotr Bogobowicz

Członek Zarządu OMEC

© ©©
www.omec.pl
Solącą 22/5 | 35-llb Rzeszów
Biuro w Warszawie
Zeusa 41 | 01-497 warszawa
Tel:+48 (22) 86196 04
info@omec.pl

http://www.omec.pl
mailto:info@omec.pl


Warszawa, 05.10.2010

TECNA Sp. z.o o, 

UI. Lcktykarska 25/4 

01 -687 Warszawa

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym w imieniu TECNA Sp. z.o.o. zaświadczam iż ASAP24 w okresie od 01.02.2010 

do 30.06.2010 należycie wykonał na rzecz TECNA Sp. z.o.o. usługę w żaki esic zarządzania 

strategicznego.

Usługa ta została przez ASAP24 przeprowadzona v> sposób profesjonalny z ogromnym 

zaangażowaniem i wielka znajomością lematu.

Z poważaniem,

-z / zz . //

Robert Waszkowski

Prezes

TcctUi Sp. /.n.c,. 01-587 Warszawa ul. I.ckiykarska 25/4 tel. H 46 22) ¿£7 90 70 fax h 46 22} 487 90 69 wu w.ica„..r l
KRS r.r 0000273361 Sąd Rejonowy m.M Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 

Kapital Zakładowy 100 000 zl- opłacony w caloSc NIP 524-25-94-678



Warszawa, 2010.10.18

REFERENCJE
W imieniu firmy Master Coach zaświadczam, iż spółka ASAP24 w okresie od 07.09.2009 do 
30.11.2009 realizowała usługi doradcze w zakresie zarządzania strategicznego i należycie 
wywiązał się ze zleconych zadań.

Celem projektu było opracowaniu strategii rozwoju firmy. Rekomendacje są z sukcesem 
wdrażane od początku bieżącego roku.

Z poważaniem,

właścicjet ' °

Bartosz Berendt



POLSKO-JAPOŃSKA UYZSZA
SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH
Barbara Nowacka
Kane 1erz

Warszawa, dnia 31 listopada 2012 r.

REFERENCJE

Firma ASAP24 w terminie 01/05/2010 - 30/07/2010 przeprowadziła kompleksowy 

proces wdrożenia strategii rozwoju metodą BSC.

Firma ASAP24 sprawdziła się jako wykonawca godny polecenia, realizujący 

powierzone zadania należycie i terminowo. Efekty pracy spełniają wszystkie nasze 

wymagania. Rzetelność oraz profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków, 

to tylko niektóre z zalet pracowników, których zatrudnia firma.

Dotychczasowa współpraca daje nam podstawy do twierdzenia, że ASAP24 

doskonale poradzi sobie z zagadnieniami w podobnym zakresie.

Z poważaniem,

1- Koszykowa 6B ■> 09-006 Warszawa; te 1 : (+c9) 56-HU-S1S, fax: (+??) S6-MH-S01; 
e-mail: p j ws tk2p jws tk • edu - pl i www-pjwstk-edu.pl



FiM
Consulting

Microsoft SOA and Butttwu Pcôcîhî 
8 usiner Intelligent»» 
Microsoft ÖusinfKS Sölubörv

Warszawa, dn. 31 li pea 2020

ASAP24 SX

ul. Al. Jerozolimskie 81

02-002 Warszawa

REFERENCJE

Niniejszym w imieniu FIM Consulting sp. z o.o. zaświadczam iż ASAP24 w 

okresie od 02.03.2020 do 32.07.2010 należycie wykonał na rzecz FIM 

Consulting sp. zc.c. usługę w zakresie zarządzania strategicznego.

ASAP24 w bardzo profesjonalny sposób pomógł nam stworzyć i następnie 

wd ro ży ć st rat egi ę rc zwój u.

FiM Consulting Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Krzysztof Frydziński



Warszawa, czerwiec 2009

MEDIA
FOR BUSINESS

Referencje

Niniejszym w imieniu M4B 5./1. zaświadczam iz ASAP24 w okresie od 15.01.2009 do 

30.06.2009 należycie wykonał na rzecz M4B S.A. usługę w zakresie zarządzania 

strategicznego.

Usługa polegała na usługach doradczych w zakresie przygotowania strategii rozwoju firmy. 

W wyniku tej usługi przygotowana została strategia rozwoju, która następnie została 

wdrożona

Z poważaniem, 

Jarosław Leśniewski 

Prezes Zarządu



Warszawa, 19/10/2010r.

KEFEIREINCJ1E

Firma ASAP24 s.c. w okresie od 03.08.2009 do 07.12.2009 opracowała dla 

KSPLUS usługę w zakresie zarządzania strategicznego.

Usługa polegała na opracowaniu strategii rozwoju i została wykonana w sposób 

należyty. Strategia ta została z sukcesem wdrożona w roku 2010.

no-777 Warszaw ALpowiało«*’51-164'19'67



Warszawa, 18.10.2010

REFERENCJE

Niniejszym w imieniu SAFPOL Travel zaświadczam iż ASAP24 w okresie od 10.06.2009 do 

31.12.2009 należycie wykonał dla nas usługę w zakresie zarządzania strategicznego. Usługa 

polegała na przygotowaniu strategii rozwoju. Strategia ta została z sukcesem wdrożona

Z poważaniem,

Prezes Zarządu SAFPOL/Travel

SAFPmL « kAVLl Sp. z o.o.
REJSY I SAFARI

HOTEL MARRIOTT, Centrum LIM lok. 15
AL Jerozolimskie 65/79 /

00-697 Warszawa / y
Tel: 4 48 22. 630 63 30-33 / fax: 34 / À

NTP 7C.. i4izi76<<^ J p.

SAFPOL Travel Sp. z o.o. | Hotel Marriott, al. Jerozolimskie 65/79 lok. 25, 00-697 Warszawa | +48 22 630 6330
www.safpoltravel.pl

http://www.safpoltravel.pl


Skłodowscy sp. z o.o.

Marki, dnia 24.08.2012 r.

DO: ASAP24 s.c.
Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa

Referencje

Na przełomie 2011 i 2012 roku firma ASAP24 przeprowadziła dla pracowników 
naszej firmy szkolenie z zakresu planowania i zarządzania strategicznego w MMŚP.

Tematyka szkoleń obejmowała m.in.:

1. Przegląd podstawowych pojęć i koncepcji zarządzania strategicznego,
2. Wybrane techniki analizy strategicznej firmy, jej konkurentów i otoczenia,
3. Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania różnorodnością 

oraz i polityki równych szans w firmie,
4. Opracowanie strategii przedsiębiorstwa,
5. Metody operacjonalizacji strategii.

W czasie szkoleń uczestnicy nie tylko zdobyli przydatną i praktyczną wiedzę, ale 
także mieli szansę poznać praktyczne przykłady problematyki zarządzania strategicznego 
w formie pogłębionych studiów przypadku.

Efektem następującego po szkoleniu doradztwa, prowadzonego w formie warsztatów 
i prac analitycznych, było opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Polecam firmę ASAP24 jako partnera potrafiącego realizować wartościowe projekty 
szkoleniowe i doradcze.

Z poważaiiieip-/CZŁONEK ZARZĄDU
Eryk Skłodowski

Skłodowscy sp. z o.o. ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki, tel. 022 / 242 60 00, fax 022 / 242 60 01 

buchalter@skiodowscy.pl, www.sklodowscy.pl

Zarząd: Tadeusz Skłodowski, Dariusz Skłodowski, Eryk Skłodowski. Kapitał zakładowy 151500 zł

KRS: 0000264193, NIP. 125-14-02-446, REGON: 140672685, BZWBK SA 47 1090 1841 0000 0001 0639 4158

mailto:buchalter@skiodowscy.pl
http://www.sklodowscy.pl


DO: ASAP24 s.c.
Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa

Referencje

Referencje

Na przełomie 2011 i 2012 roku firma ASAP24 przeprowadziła dla pracowników 
naszej firmy szkolenie z zakresu planowania i zarządzania strategicznego w MMŚP.

Tematyka szkoleń obejmowała m.in.:

1. Przegląd podstawowych pojęć i koncepcji zarządzania strategicznego,
2. Wybrane techniki analizy strategicznej firmy, jej konkurentów i otoczenia,
3. Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania różnorodnością 

oraz i polityki równych szans w firmie,
4. Opracowanie strategii przedsiębiorstwa,
5. Metody operacjonalizacji strategii.

W czasie szkoleń uczestnicy nie tylko zdobyli przydatną i praktyczną wiedzę, ale 
także mieli szansę poznać praktyczne przykłady problematyki zarządzania strategicznego 
w formie pogłębionych studiów przypadku.

Efektem następującego po szkoleniu doradztwa, prowadzonego w formie warsztatów 
i prac analitycznych, było opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Polecam firmę ASAP24 jako partnera potrafiącego realizować wartościowe projekty 
szkoleniowe i doradcze.

/ . ? 7 - 3 .j7 . B Ó7.:. . 3 7 7
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NOCI DO: ASAP24 s.C.
Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa

Referencje

Na przełomie 2011 i 2012 roku firma ASAP24 przeprowadziła dla 
pracowników naszej firmy szkolenie z zakresu planowania i zarządzania 
strategicznego w MMŚP.

Tematyka szkoleń obejmowała m.in.:

1. Przegląd podstawowych pojęć i koncepcji zarządzania 
strategicznego,

2. Wybrane techniki analizy strategicznej firmy, jej konkurentów i 
otoczenia,

3. Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania 
różnorodnością oraz i polityki równych szans w firmie,

4. Opracowanie strategii przedsiębiorstwa,

5. Metody operacjonalizacji strategii.

W czasie szkoleń uczestnicy nie tylko zdobyli przydatną i 
praktyczną wiedzę, ale także mieli szansę poznać praktyczne przykłady 
problematyki zarządzania strategicznego w formie pogłębionych studiów 
przypadku.

Efektem następującego po szkoleniu doradztwa, prowadzonego w 
formie warsztatów i prac analitycznych, było opracowanie i wdrożenie 
strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Polecam firmę ASAP24 jako partnera potrafiącego realizować 
wartościowe projekty szkoleniowe i doradcze.

NOCLAF $p zoo 
ul. Osiedlowa 4 

05-870 Bieniewice

Zakład Produkcyjny: 
ul. Przemysłowa 75 
05-831 Kostowiec

tel, +48 22 798 -12 58
+48 22 729 95 04 

fox +48 22 729 94 70

e-moil- noclof@noclaf.pl 
http://www.noclof.pl

NIP: 522-10-05-027 
Regon: 010799834 
KRS; 000009583?

fZ poważaniem,

Konto: 85 1370 1037 0000 1701 4013 7600
Kapitał Zakładowy. 150 000 PIN

Lidia Staniewska 
v<e Prezes ds. Rynkę wyth 

NOCLAF So.zo.o.

mailto:noclof@noclaf.pl
http://www.noclof.pl


PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - MONTAŻOWE

SPÓŁKA z o.o. w Rzeszowie

Rzeszów, dnia 12.09.2012

SOLIDNY
PARTNER

ASAP24 s.c.
AL Jerozolimskie 81 

02-001 Warszawa

Referencje

35-302 Rzeszów
ul. Witolda 6
tel. 17/85 77 080

17/85 77 621
17/85 77 336 

fax 17/85 77 108

e-mail:
info@klimawentex.pl 
serwis internetowy: 
www.khmawentex.pl

Na przełomie 2011 i 2012 roku firma ASAP24 przeprowadziła dla 
pracowników naszej , firmy szkolenie z zakresu planowania i zarządzania 
strategicznego w MMŚP.

Konto:
Bank BGK
O/Rzeszów
66 1130 1105 8400 !
0000 0001 4928

Konto:
Bank PBS 
0/Rzeszów 
14 8642 1126 2012 
1117 3425 0001

Tematyka szkoleń obejmowała m.in.:

1. Przegląd podstawowych pojęć i koncepcji zarządzania strategicznego
2. Wybrane techniki analizy strategicznej firmy, jej konkurentów i otoczenia
3. Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzanie 

różnorodnością
i polityka równych szans w firmie

4. Opracowanie strategii przedsiębiorstwa
5. Metody operacjonalizacji strategii

W czasie szkoleń uczestnicy nie tylko zdobyli przydatną i praktyczną 
wiedzę, ale także mieli szansę poznać praktyczne przykłady problematyki 
zarządzania strategicznego w formie pogłębionych studiów przypadku.

Efektem następującego po szkoleniu doradztwa, prowadzonego w formie 
warsztatów i prac analitycznych, było opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa.

NIP: 813-03-34-117 
REGON: 008032519 
Rejest Przedsiębiorstw 
KRS: 0000105575 
Kapital Zakładowy 
987 500,-

Polecam firmę ASAP24 jako partnera
wartościowe projekty szkoleniowe.

potrafiącego realizować

Prezes Zarządu: 
Zdzisław Godzwon

Wiceprezes Zarządu:
Wiesław Kowalski

I

Z poważaniem

mailto:info@klimawentex.pl
http://www.khmawentex.pl


Warszawa 13.09.2012

Wortel Sp. z o. o. 
Ul. Deotymy 45/25 
01-441 Warszawa

ASAP24 s.c.
Al. Jerozolimskie 81 

02-001 Warszawa

REFERENCJE

Na przełomie 2011 i 2012 roku firma ASAP24 przeprowadziła dla 
pracowników naszej firmy szkolenie z zakresu planowania i zarządzania 
strategicznego w MMŚP.

Tematyka szkoleń obejmowała m.in.:

1. Przegląd podstawowych pojęć i koncepcji zarządzania strategicznego.
2. Wybrane techniki analizy strategicznej firmy, jej konkurentów i otoczenia.
3. Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzanie 

różnorodnością i polityka równych szans w firmie.
4. Opracowanie strategii przedsiębiorstwa.
5. Metody operacjonalizaęji strategii.

W czasie szkoleń uczestnicy nie tylko zdobyli przydatną i praktyczną wiedzę, 
ale także mieli szansę poznać praktyczne przykłady problematyki zarządzania 
strategicznego w formie pogłębionych studiów przypadku.

Efektem następującego po szkoleniu doradztwa, prowadzonego w formie 
warsztatów i prac analitycznych, było opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa.

Polecam firmę ASAP24 jako partnera potrafiącego realizować wartościowe 
projekty szkoleniowe.

Wortel Sp. z o.o. z siedzibą: ul.Deotymy 45/25, 01-441 Warszawa

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w WarszaWie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS nr 0000268327 

NIP : 527-25-20-064 

Kapitał zakładowy ; 50000.00 zł.



00: ASAP/4 s.c

Al Jerozolimskie 81 

02-00i Warszawti

Referencje

Kv fcrencjc
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DO: ASAP24 s.c.
Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa

Wrocław, 20.08.2012

Referencje

Na przełomie 2011 i 2012 roku firma ASAP24 przeprowadziła dla pracowników naszej 
firmy szkolenie z zakresu planowania i zarządzania strategicznego w MMŚP.

Tematyka szkoleń obejmowała m.in.:

1. Przegląd podstawowych pojęć i koncepcji zarządzania strategicznego
2. Wybrane techniki analizy strategicznej firmy, jej konkurentów i otoczenia
3. Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzanie różnorodnością

i polityka równych szans w firmie
4. Opracowanie strategii przedsiębiorstwa
5. Metody operacjonalizacji strategii

W czasie szkoleń uczestnicy nie tylko zdobyli przydatną i praktyczną wiedzę, ale także 
mieli szansę poznać praktyczne przykłady problematyki zarządzania strategicznego w formie 
pogłębionych studiów przypadku.

Efektem następującego po szkoleniu doradztwa, prowadzonego w formie warsztatów i prac 
analitycznych, było opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Polecam firmę ASAP24 jako partnera potrafiącego realizować wartościowe projekty 
szkoleniowe.
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Częstochowa, 2012-08-22

ASAP24 s.c.
Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa

Referencje

Na przełomie 2011 i 2012 roku firma ASAP24 przeprowadziła dla pracowników naszej 
firmy szkolenie z zakresu planowania i zarządzania strategicznego w MMŚP.

Tematyka szkoleń obejmowała m.in.:

1. Przegląd podstawowych pojęć i koncepcji zarządzania strategicznego,
2. Wybrane techniki analizy strategicznej firmy, jej konkurentów i otoczenia,
3. Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania 

różnorodnością oraz i polityki równych szans w firmie,
4. Opracowanie strategii przedsiębiorstwa,
5. Metody operacjonalizacji strategii.

V\/ czasie szkoleń uczestnicy nie tylko zdobyli przydatną i praktyczną wiedzę, ale także 
mieli szansę poznać praktyczne przykłady problematyki zarządzania strategicznego w formie 
pogłębionych studiów przypadku.

Efektem następującego po szkoleniu doradztwa, prowadzonego w formie warsztatów 
i prac analitycznych, było opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Polecam firmę ASAP24 jako partnera potrafiącego realizować wartościowe projekty 
szkoleniowe i doradcze.
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ASAP24 s.c.
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Referencje

Na przełomie 2011 i 2012 roku firma ASAP24 przeprowadziła dla pracowników naszej firmy 
szkolenie z zakresu planowania i zarządzania strategicznego w MMŚP.

Tematyka szkoleń obejmowała m.in.:

1. Przegląd podstawowych pojęć i koncepcji zarządzania strategicznego,
2. Wybrane techniki analizy strategicznej firmy, jej konkurentów i otoczenia,
3. Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania różnorodnością oraz 

i polityki równych szans w firmie,
4. Opracowanie strategii przedsiębiorstwa,
5. Metody operacjonalizacji strategii.

W czasie szkoleń uczestnicy nie tylko zdobyli przydatną i praktyczną wiedzę, ale także mieli 
szansę poznać praktyczne przykłady problematyki zarządzania strategicznego w formie pogłębionych 
studiów przypadku.

Efektem następującego po szkoleniu doradztwa, prowadzonego w formie warsztatów i prac 
analitycznych, było opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Polecam firmę ASAP24 jako partnera potrafiącego realizować wartościowe projekty 
szkoleniowe i doradcze.
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