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ZAPYTANIE OFERTOWE NR GRADIS/005/2020. 

 

 

1. Zamawiający: Gradis sp. z o.o. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków; www.gradis.pl 

 NIP:  6762474320 

 REGON: 123065257 

 Tel.: 693-589-101 

 e-mail: biuro@gradis.pl 

 osoba do kontaktów: Leszek Kotulski; e-mail: leszek.kotulski@gradis.pl;  
tel. 602 341 221; 

2. Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi promujące realizowany przez 
Zamawiającego projekt pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnego w skali świata systemu 
PhoCa Custom do projektowania, sterowania i zarządzania infrastrukturą oświetleniową 
miast”. 

3. Projekt, o którym mowa w pkt.2. jest finansowany w ramach grantu unijnego przyznanego 
Zamawiającemu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

4. Szczegółowy opis zakresu usługi promującej projekt jest zawarty w załączniku nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego.  

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

6. Przedmiot zapytania ofertowego jest zgodny z poniżej wymienionymi kodami CPV, zgodnie 
ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 

a. 72221000-0              Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej 
b. 72224000-1  Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 
c. 73220000-0  Usługi doradcze w zakresie rozwoju 
d. 79400000-8  Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz    

   podobne 
e. 79410000-1  Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 
f. 79411100-9  Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej 

7. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 
8. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 
9. Przedmiot zapytania ofertowego powinien być zrealizowany w terminie do 10 dni 

kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy, jaka zostanie zawarta pomiędzy 
Zamawiającym oraz Wykonawcą.  

10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają 
wymagane kompetencje oraz doświadczenie. Zamawiający może zwrócić się do 
Wykonawcy o dostarczenie dokumentów potwierdzających posiadanie kompetencji oraz 
doświadczenie, o których mowa w pkt.11. 

11. Przez wymagane kompetencje i doświadczenie rozumie się:  
a) co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie procesów finansowania inwestycji 

związanych z sektorem energetyki, zdobyte w ramach współpracy z dużymi 
międzynarodowymi firmami z sektora energetyki 

b) co najmniej 3 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu kompletnego procesu 
inwestycyjnego od wstępnej oceny, poprzez opracowanie budżetu inwestycji, 
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pozyskiwaniu źródeł finasowania, procesów zarządczych związanych z realizacją 
projektu, aż po komercyjne uruchomienie inwestycji 

c) co najmniej 3 letnie doświadczenie w przygotowywaniu strategii ekspansji 
międzynarodowej w branży energetyki 

d) co najmniej 3 letnie doświadczenie w przygotowywaniu materiałów promocyjnych na 
potrzeby pozyskania strategicznych partnerów, inwestorów oraz klientów, w tym w 
szczególności międzynarodowych funduszy inwestycyjnych oraz międzynarodowych 
firm energetycznych. 

12. Całkowita wartość oferty nie może przekroczyć kwoty 20 000,- PLN netto. 
13. Każda złożona oferta będzie podlegać ocenie punktowej wg niżej opisanej zasady: 

a. maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za ofertę wynosi z 100 pkt., z 
czego maksymalna liczba punktów za cenę wynosi 60 pkt., natomiast maksymalna 
liczba punktów za  doświadczenie wynosi 40 pkt. 

b. liczba punktów za cenę zostanie obliczona wg następującego wzoru: 
 
                                                                                60 pkt. x cena minimalna 

Liczba punktów ze cenę     =       ----------------------------------------------- 
                                                                                     cena oferowana 
 

c. liczba punktów za  doświadczenie zostanie obliczona wg następującej reguły: 
 
 
                                                                                       40 pkt. x liczba lat doświadczenia 

Liczba punktów za doświadczenie    =    ------------------------------------------------- 
                                                                                                    10 
 
*) dla liczby lat doświadczania większej niż 10 mianownik ma stałą wartość = 10 
 

14. 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 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. 

15.  Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku: 
a. przekroczenia kwoty 20 000,- PLN netto, o której mowa w pkt.12 
b. braku wykazana w ofercie minimalnych wymaganych kompetencji  i doświadczeń, 

o którym mowa w pkt. 10 i 11 
c. złożenia oferty niepodpisanej lub podpisanej przez osobę nieupoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy 
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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 
f. złożenia oferty niezgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 2 

16. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
oraz dostarczona w formie skanu (format pdf) na skrzynkę: biuro@gradis.pl; cc: 
jacek.klimkiewicz@gradis.pl oraz joanna.borkowska@gradis.pl.  

17. Ostateczny termin złożenia oferty upływa dnia 22.10.20 o godzinie 15:00. Oferta 
dostarczona po tym terminie nie będzie rozpatrywana. 

18. Okres związania ofertą przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 2 tygodnie licząc od 
daty upływu terminy składania ofert. 

19. Całkowita wartość oferty powinna być wyrażona w złotych polskich i być stała w czasie. 
20. Płatność za wykonane prace nastąpi na podstawie faktury VAT wystawianej w oparciu o 

obustronnie podpisany protokół odbioru prac w terminie do 14 dni licząc od daty 
otrzymania przez Zamawiającego bezusterkowo podpisanego protokołu oraz faktury VAT.  

21. Zamawiający zwróci się o wyjaśnienia, w przypadku otrzymania oferty o rażąco niskiej 
wartości. 

22. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkie firmy, które złożyły oferty w 
ramach postępowania. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr  1 – „Opis przedmiotu zamówienia”. 

2. Załącznik 2 – „Wzór oferty”. 
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