Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r.

Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie
3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej” Umowa o dofinansowanie nr: UDAPOIG.03.01.00-00-015/09

Nr postępowania: FZ/5/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na świadczenie usług prawnych dla potrzeb projektu pn. „Inkubowanie nowych
innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym” realizowanego
na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.03.01-00-00015/09 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 3.1.
Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji
PO IG 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1.Nazwa i adres Zamawiającego.
Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. Michała
Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, woj. Małopolskie, tel. 12 387 81 60
2.Tryb udzielania zamówienia.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń.
zm.).
Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad
uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a
także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w
celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub
usług.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez
wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego.
Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek
roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Wykonawcy w związku niniejszym
zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w
szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego
Wykonawcy.
3.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie:
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obsługi prawnej projektu, w zakresie tworzenia warunkowych umów
inwestycyjnych i umów inwestycyjnych,



świadczenia pomocy prawnej przy zakładaniu spółek portfelowych,



analizy wykonalności prawnej inwestycji na potrzeby biznesplanu,



analizy systemu ochrony własności przemysłowej na potrzeby inwestycji,



analizy dotycząca wymogów jakie muszą spełniać rozwiązania, aby
można było ubiegać się o udzielenie ochrony w postaci przyznania praw
wyłącznych (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak
towarowy),



informacji dotyczących postępowania przed Urzędem Patentowym,



nadzoru prawnego nad projektem,



innych zadań o charakterze prawnym niezbędnych do zapewnienia
prawidłowego przebiegu projektu.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.Termin lub okres wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2014 r.
7.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
7.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej przedmiotem
zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych (tekst
jednolity: DZ. U. 2010 Nr 10 poz. 65 ze zm.) do wykonywania zawodu radcy
prawnego lub zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze
(tekst jednolity z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) do wykonywania zawodu
adwokata przez okres co najmniej czterech lat poprzedzających datę złożenia
oferty.
7.1.2. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług prawnych
przez okres co najmniej czterech lat poprzedzających datę złożenia oferty.
7.1.3. Posiadają doświadczenie w zakresie obsługi funduszy kapitału zalążkowego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1.
7.1.4. Dysponują co najmniej trzema (w tym Wykonawca) osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, które posiadają uprawnienia do wykonywania
działalności określonej przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia
06.07.1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity: DZ. U. 2010 Nr 10 poz. 65
ze zm.) do wykonywania zawodu radcy prawnego lub zgodnie z ustawą z dnia
26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (tekst jednolity z 2009 r. Nr 146, poz.
1188 ze zm.) do wykonywania zawodu adwokata przez okres co najmniej
dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty.
7.1.5. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczenia
usług prawnych.
7.2.Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w pkt. 3
niniejszego zapytania ofertowego.
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7.3.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule
spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia przedłożone w ofercie w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu
Wykonawca powinien załączyć do oferty następujące dokumenty:
8.1.1. Zaświadczenie o wpisie osób, które będą wykonywać zamówienie, w tym
Wykonawcy, na listę radców prawnych wydane przez odpowiednią Okręgową,
Izbę Radców Prawnych lub listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej,
8.1.2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia
usług prawnych,
8.1.3. Oświadczenie, z którego treści wynikać będzie, że Wykonawca posiada
doświadczenie w zakresie obsługi funduszy kapitału zalążkowego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1, przez co
rozumie się przygotowanie minimum 15 Warunkowych umów inwestycyjnych
lub umów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Działanie 3.1 w okresie ostatnich 2 lat.
8.1.4. Oświadczenie, z którego treści wynikać będzie, że dysponuje co najmniej
trzema osobami (w tym może być Wykonawca), z których każda posiada
doświadczenie w zakresie obsługi funduszy kapitału zalążkowego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1, przez co
rozumie się przygotowanie minimum 5 warunkowych umów inwestycyjnych
lub umów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Działanie 3.1 w okresie ostatnich 2 lat przez każdą z tych osób,
wraz z wykazem tych umów (nazwa projektu i oznaczenie podmiotu, dla
którego umowy zostały wykonane).
8.1.5. Polisę potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie działalności polegającej na zawodowym świadczeniu pomocy
prawnej.
8.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia innych
dokumentów niż wyżej wymienione w celu dokonania oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
9.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą mailową.
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Marcin Bielówka tel. 0 12
640 19 40, marcin.bielowka@fzkpt.pl.
10.Termin związania ofertą: 21 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
11. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Oferta powinna być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu
ofertowym i być zgodna z jego treścią.
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Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu.
Dokumenty, będące załącznikami do oferty powinny być przedłożone w formie oryginałów
lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
12. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, II piętro, pokój
87, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2014 roku, godzina 9:00.
13. Opis sposobu obliczania ceny.
Oferta powinna zawierać kwotę wynagrodzenia miesięcznego netto oraz brutto.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z realizacją
usług zgodnie z warunkami umowy.
Kwota oferty netto i brutto będzie podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający podda ocenie oferty Wykonawców spełniające wymagania zgodnie
z następującymi kryteriami:
Cena oferty brutto – 100 %
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o największej liczbie punktów.
Zamawiający zaokrągli wynik do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w zapytaniu ofertowym, a
zaoferowana kwota mieści się w kwocie posiadanej przez Zamawiającego na
sfinansowanie zamówienia.
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy.
Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana o
terminie i miejscu zawarcia umowy.
16. Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego.
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Wykonawca/ pieczątka:

..................... dn. ..................
NIP .............................................
REGON.........................................
Formularz oferty
Na świadczenie usług prawnych dla potrzeb projektu pn. „Inkubowanie nowych
innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym” w ramach POIG,
lata 2007 –2013, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej”, umowa o
dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-015/09

Nr postępowania FZ/5/2014
1)

Składam(y) ofertę na wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie
określonym w zapytaniu ofertowym z dnia 30 czerwca 2014 r.:

Cena netto: ……………………

słownie: ……………………………………………………….

Cena brutto: …………………

słownie: ………………………………………………….……

w tym:
Cena netto za działania wstępne : …………………… słownie: ……………………………
Cena brutto za działania wstępne : …………………

słownie: ……………………………

Cena netto za 1 miesiąc działań stałych: …………………………….…………….słownie:
…………………………………………………..
Cena brutto za 1 miesiąc działań stałych: ………………………..…………… ….słownie:
………………………………………………….……

Cena netto za 6 miesięcy działań stałych: …………………………….……….słownie:
…………………………………………………..
Cena brutto za 6 miesięcy działań stałych: ………………………..……………słownie:
………………………………………………….……
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2.

Cena brutto oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty, które mogą
wyniknąć w związku z wykonaniem zamówienia zgodnie z warunkami określonym
w umowie.

3.

Przedmiotem oferty jest asortyment określony w pkt 3 [ Opis Przedmiotu
Zamówienia] zapytania ofertowego z dnia 30 czerwca 2014 r. Oświadczam(y), że
oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w ww. zapytaniu
ofertowym.

4.

Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu.

5.

Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do
niego żadnych zastrzeżeń.

6.

Oświadczam(y),
że
uzyskałem(liśmy)
wszelkie
informacje
prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

7.

Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym
w zapytaniu ofertowym.

8.

Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 21 dni od dnia
upływu terminu składania ofert.

9.

Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu
ofertowym i ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

niezbędne

do

PODPIS(Y)
Osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

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