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ZAPYTANIE OFERTOWE NR GRADIS/003/2020. 

 

1. Zamawiający: Gradis sp. z o.o. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków. 

 NIP:  6762474320 

 REGON: 123065257 

 Tel.: 693-589-101 

 e-mail: biuro@gradis.pl 

 osoba do kontaktów: Jacek Klimkiewicz, e-mail: jacek.klimkiewicz@gradis.pl, tel. 519 319-698 
2. Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi doradcze związane z powierzeniem firmie Gradis sp. 

z o.o. grantu dla Projektu nr PMT/0368/2N/2018-VNM w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, 
działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, 
Poddziałanie 3.3.1. „Polskie mosty technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek Wietnamu. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego jest zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego.  

4. Wzór oferty, jaka powinna być złożona przez Wykonawcę, jest określony w załączniku nr 2 do 
niniejszego zapytania. 

5. Przedmiot zapytania ofertowego spełnia niżej wymienione kody CPV, zgodnie ze Wspólnym 
Słownikiem Zamówień: 

 72221000-0              Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej 

 72224000-1  Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 

 73220000-0  Usługi doradcze w zakresie rozwoju 

 79400000-8  Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz    
   podobne 

 79410000-1  Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 

 79411100-9  Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej 
6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 
7. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 
8. Przedmiot zapytania ofertowego będzie realizowany w terminie od dnia 03.07.2020. do dnia 

25.08.2020. 
9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają praktyczną 

wiedzę oraz doświadczenie w zakresie projektowania oświetlenia w Wietnamie. 
10. Przez praktyczną wiedzę oraz doświadczenie rozumie się w szczególności znajomość norm 

dotyczących oświetlenia zewnętrznego obowiązujących w Wietnamie. 
11. Wiedza, o której mowa w pkt.10. zostanie zweryfikowana w formie pytań, na które Wykonawca 

będzie musiał udzielić wyczerpujących odpowiedzi w ramach składanej oferty. Szczegółowe 
pytania w tym zakresie są sformułowane w załączniku nr 2 stanowiącym wzór oferty. 

12. W celu dopuszczenia do oceny oferty Wykonawca musi poprawnie odpowiedzieć na wszystkie 
pytania, o których mowa w pkt.11. 

13. Wykonawca w ofercie powinien opisać swoje kompetencje oraz doświadczenie w zakresie 
świadczenia doradztwa na rynku oświetlenia dróg i ulic na rynkach międzynarodowych. 

14. Jako kryterium oceny oferty przyjmuje się najniższą cenę. 
15. Z postępowania będą wykluczone osoby lub podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie 

mailto:biuro@gradis.pl
mailto:jacek.klimkiewicz@gradis.pl
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-doradcze-w-zakresie-analizy-biznesowej


 
 

 
 
 

2 

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. 

16.  Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadku: 
a. braku wszystkich poprawnych odpowiedzi, o których mowa w pkt.11 
b. braku opisu kompetencji i doświadczenia w zakresie doradztwa na rynku oświetlenia dróg 

i ulic na rynkach międzynarodowych 
c. złożenia oferty niepodpisanej lub podpisanej przez osobę nieupoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy 
d. gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie wyrazi zgody na 

poprawienie oferty w zakresie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek 
rachunkowych bądź innych oczywistych omyłek polegających na niezgodności oferty z 
przedmiotem zapytania ofertowego; 

e. wystąpienia powiązań osobowo-kapitałowych, o których mowa w pkt. 15 
17. Oferta powinna zostać przygotowana w oparciu o wzór oferty stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania.  
18. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz 

dostarczona w formie skanu na skrzynkę: biuro@gradis.pl; cc: Jacek.klimkiewicz@gradis.pl oraz 
Joanna.Borkowska@gradis.pl. 

19. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 29.06.20. o godzinie 15:00. Oferty dostarczone po 
tym terminie nie będą rozpatrywane. 

20. Okres związania ofertę przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 2 miesiące licząc od upływu 
terminy składania ofert. 

21. Całkowita wartość oferty powinna być wyrażona w złotych polskich. 
22. Całkowita wartość oferty wyrażona w złotych polskich będzie traktowana jako wartość stała i nie 

będzie podlegać żadnym zmianom np. waloryzacji z tytułu zmian kursowych. 
23. W ramach przyszłej umowy dopuszczalne jest w uzgodnieniu z Zamawiającym wystawiane faktur 

częściowych związanych z wykonaniem określonego etapu prac.  
24. Płatności za wykonane prace będą następowały na podstawie faktur VAT wystawianych w oparciu 

o podpisane protokoły odbioru, w terminie do 21 dni roboczych licząc od dat otrzymania 
bezusterkowo podpisanych protokołów oraz faktur VAT.  

25. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie najtańsza oferta, pod warunkiem, że będzie ona spełniać 
warunki określone w niniejszym zapytaniu. 

26. Zamawiający zwróci się o wyjaśnienia, w przypadku otrzymania oferty o rażąco niskiej wartości. 
27. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną niezwłocznie wszystkich 

firmy, które złożyły oferty w ramach postępowania. 
 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Załącznik 2 - Wzór oferty. 
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