Piaseczno, 23.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu dot. „„Internacjonalizacja Spółki AYALA poprzez wdrożenie rekomendowanych
w strategii biznesowej działań dla promocji konkurencyjnych produktów firmy na wybranych rynkach
docelowych.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020; Oś priorytetowa III Rozwój potencjału i przedsiębiorczości; Działanie 3.2. Internacjonalizacja MŚP;
Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Typ projektów: Internacjonalizacja przedsiębiorstw
poprzez wzrost eksportu towarów i usług.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi prawne związane z wprowadzeniem
towarów na wybrane rynki docelowe
I.

ZAMAWIAJĄCY

AYALA Wojciech Wierzchowski, Agnieszka Hankiewicz S.J.
Ul. Julianowska 59a, 05-500 Piaseczno,
NIP: 1231040394, REGON: 015889312
Tytuł Projektu: „Internacjonalizacja spółki AYALA poprzez wdrożenie rekomendowanych w strategii biznesowej
działań dla promocji konkurencyjnych produktów firmy na wybranych rynkach docelowych”.
II. Tryb zamówienia:
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego (zasada konkurencyjności)
II. Przedmiot zamówienia:
Zakup usługi prawnej związanej z wprowadzeniem towarów na wybrane rynki docelowe:
– rynek niemiecki
- rynek chorwacki
- rynek szwajcarski
- rynek amerykański
- rynek brytyjski
Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
79111000-5 – usługi w zakresie doradztwa prawnego
III. Opis przedmiotu zamówienia:
- Udzielenie porad prawnych i opinii prawnych w formie pisemnej dotyczących możliwości wprowadzania
nowych produktów na wybrane rynki docelowe. Udzielenie opinii prawnych w zakresie dostosowywania
obecnych produktów do norm panujących na wyżej wymienionych rynkach. Kontrola procesu sprzedaży
zgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami.
Cel: Celem zakupu usługi będzie:
•

Opracowanie warunków handlowych, umów dystrybucyjnych, umów o wyłączność zgodnie z prawem
obowiązującym w wybranym kraju docelowym objętym projektem.

IV. Wykonawca przedmiotu zamówienia publicznego:
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Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób
fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących
działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS)
V. Formy upublicznienia zapytania ofertowego:
a) umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego – link do strony:
www.ayala.com.pl ;
b) wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców wybranych przez
Zamawiającego.
V. Warunki dostępu / udziału w postępowaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania:
W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który:
a) posiada doświadczenie w prowadzeniu usług prawnych oraz potencjał niezbędny do ich należytego
świadczenia, z zakresu obsługi Spółek.
b) posiada potencjał techniczny i organizacyjny, a także zasoby ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia.
c) znajduje się w sytuacji ekonomiczno-finansowej gwarantującej prawidłową i terminową realizację
zamówienia
VI. Warunki udziału w postepowaniu:
1. Warunki, dotyczące oferty:
a) Złożona oferta powinna zawierać:
ü nazwę i adres oferenta,
ü datę sporządzenia,
ü cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto w PLN,
ü termin ważności oferty,
ü warunki i termin płatności,
ü podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu lub upoważnionego pełnomocnika wraz z pieczątką
imienną i firmową
b) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych
c) Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej
d) Do oferty należy załączyć wszystkie wskazane w zapytaniu załączniki
e) Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) w języku polskim.
f) Oferta powinna być ważna minimum do dnia: 31.12.2017 r.
g) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i/lub częściowych.
2. Warunki, dotyczące oferenta:
a) Oferent, składając ofertę załączy do oferty oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
w stosunku do Zamawiającego Z udziału w postępowaniu wykluczeni są oferenci powiązani osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy usługi a wykonawcą usługi, polegające w
szczególności na:
ü uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ü posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
ü pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
ü pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Ocena spełnienia w/w warunku braku przesłanki do wykluczenia dokonana zostanie na podstawie
oświadczenia Oferenta, którego wzór stanowi Załącznik nr 2, metodą warunku granicznego spełnia/nie
spełnia.
b) Oferent złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia (załącznik nr 3)
Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenia ich w niewłaściwej formie czy
też niezgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym (np. niewypełnienie wszystkich rubryk
formularza oferty) lub złożenie oferty po terminie spowoduje wykluczenie Oferenta z udziału w postępowaniu
– taka oferta nie będzie rozpatrywana,
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zapytania ofertowego, jego unieważnienia lub
zakończenia bez wyboru Oferenta bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.
VII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający poza warunkami udziału w postepowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierować ́
się ̨ najniższą ̨ ceną oraz szybkością realizacji zlecenia.
KRYTERIUM I CENA OFERTY (C) - waga 70 pkt

najniższa oferowana cena netto w zł
C = ----------------------------------------------------- x 70 pkt
cena oferty badanej netto w zł

Ceną braną pod uwagę ̨ przy ocenie ofert jest cena netto oferty za realizację całości zamówienia wyrażona w
złotych.

KRYTERIUM II CZAS REALIZACJI (T) - waga 30 pkt
Największą liczbę punktów tj. 30, otrzyma Oferta, gdzie termin wykonania Zamówienia będzie najkrótszy.
Punkty dla pozostałych Ofert zostaną obliczone według wzoru:
najmniejsza zaproponowana liczba dni
T = ----------------------------------------------------- x 30 pkt
liczba dni badanej oferty

OCENA OFERTY
Ocena oferty = C + T
Zamawiający będzie preferował Wykonawcę, którego oferta uzyska największą ilość ́ punktów. Punkty będą ̨
liczone z dokładnością ̨ do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. Termin, miejsce i sposób składania ofert:
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1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aga@ayala.com.pl lub
pocztą na adres biura Zamawiającego lub dostarczona osobiście do biura Zamawiającego (AYALA
Wojciech Wierzchowski, Agnieszka Hankiewicz s.j., ul. Julianowska 59a, 05-500 Piaseczno).
2) Termin składania ofert: 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego, licząc od następnego dnia
po upublicznieniu, za datę złożenia oferty uważać się będzie datę dostarczenia oferty do
Zamawiającego,
3) Oferent nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po jej złożeniu, wyłonienie wykonawcy
nastąpi w terminie do 9 dni od dnia upływu terminu składania ofert
4) Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 30.05.2017 r.
5) W przypadku ofert dostarczonych osobiście lub pocztą liczy się data wpływu oferty do biura
Zamawiającego.
6) W przypadku ofert przesłanych drogą elektroniczną, decyduje data i godzina wpływu na podany adres
poczty elektronicznej podany powyżej.
7) Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert, nie będą rozpatrywane.
IX. Informacje dodatkowe
1) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, przesłanych dokumentów i informacji. Nie złożenie
wyjaśnień w nakreślonym przez Zamawiającego terminie oraz wymaganej formie może być podstawą
do odrzucenia oferty;
2) Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem dodatkowych/bardziej szczegółowych informacji
prosimy o kontakt pod adresem: aga@ayala.com.pl z dopiskiem w temacie lub treści maila: „dotyczy
zapytania ofertowego – usługi prawne”.
Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Hankiewicz
3) Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenia ich w niewłaściwej
formie czy też niezgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym (np. niewypełnienie
wszystkich rubryk formularza oferty) lub złożenie oferty po terminie spowoduje wykluczenie Oferenta
z udziału w postępowaniu – taka oferta nie będzie rozpatrywana,
4) Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy a oferty są przygotowywane wyłącznie na
koszt Oferenta,
5) Udział Oferenta w postępowaniu nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek roszczeń wobec
Zamawiającego,
6) Załączniki wymienione w Zapytaniu Ofertowym stanowią jego integralną część,
7) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przez Oferenta przedstawicielem.
8) Zamawiający oświadcza, ze wszyscy potencjalni Oferenci mają taki sam dostęp do informacji
dotyczących przedmiotowego zamówienia i żaden Wykonawca nie jest uprzywilejowany, a
postępowanie prowadzone jest w sposób transparentny.

X. Miejsce publikacji wyniku postępowania: w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe tj:
a) umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego – link do strony:
www.ayala.com.pl;
XI. Postanowienia końcowe
1) Oferta przekazana Zamawiającemu nie podlega zwrotowi
2) Cena musi zostać wskazana obligatoryjnie w walucie polskiej, natomiast termin realizacji należy
wskazać w dniach.
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Zamawiający zastrzega prawo zmiany postanowień Umowy w następujących przypadkach:
1) zaistnienia okoliczności siły wyższej,
zmiany regulaminu działania 3.2.2 Projektu III osi priorytetowej „Rozwój potencjału innowacyjnego i
przedsiębiorczości”, Działania 3.2. „Internacjonalizacja MŚP”, Poddziałanie 3.2.2 „Modele biznesowe” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w tym zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego lub analogicznego,
2) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego np. konieczności
wykonania dodatkowych prac, których brak wykonania uniemożliwi lub znacząco utrudni prawidłowe
wykonanie Umowy, wykonanie przedmiotu Umowy w sposób obarczony wadami istotnymi co
uniemożliwi wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie,
3) na mocy porozumienia stron.

XI. Załączniki:
1. .Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta o braku powiązań.
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia.

Miejscowość i data

Podpis i pieczątka Zamawiającego
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