Igoria Trade S.A.
Ul. Puławska 111A/109
02-707 Warszawa
Tel. +48 22 101 58 80
office@igoriatrade.com

Warszawa, 13 grudnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 6/2018/3.2.2 RPO WM
W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, Działania 3.2: Internacjonalizacja MŚP, poddziałania 3.2.2: Modele
biznesowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Igoria
Trade S.A. zaprasza do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.
Postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego.
I.

Przedmiot zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72320000-4 – Usługi bazy danych
Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup zweryfikowanej bazy danych potencjalnych partnerów na rynku zagranicznym
(minimum 45 rekordów dla każdego kraju: Wielka Brytania, Malta, Singapur, Dania).

II.

Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji umowy: od jej podpisania do 31 grudnia 2018 r.
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III.

Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem,
polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu co najmniej 5% akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
– pozostawaniu 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.

IV.

Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Puławskiej 111A lok. 109, 02707 Warszawa lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:
paulina.domanska@igoriatrade.com
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2018 r. W przypadku
wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data
dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego do dnia 24 grudnia 2018 r.
6. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pani Paulina Domańska, tel. +48 500 246
467, mail: paulina.domanska@igoriatrade.com

V.

Kryteria oceny ofert
Maksymalna liczba punktów za spełnienie wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Przy ocenie
Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
cena oferty – kryterium stanowi 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania
w postępowaniu ofertowym
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
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LC = CMIN/CO *100 pkt
Gdzie:
LC – liczba punktów za kryterium cena
CO – cena netto oferty
CMIN – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.
VI.

Opis przygotowania oferty
1. Oferenci zobowiązani są przygotować ofertę na załączonym formularzu oferty, zgodnie
z wymaganiami określonymi w tym dokumencie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania Ofertowego.
2. Oferenci zobowiązani są dołączyć Oświadczenie Oferenta, które stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego Zapytania Ofertowego.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Zleceniodawca ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania
ofertowego.
5. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje
przedstawione w ofercie każdorazowo na wezwanie Zleceniodawcy.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
7. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed terminem upływu składania ofert. W toku badania i oceny oferty
Zleceniodawca może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

VII.

Warunki zmiany umowy z Oferentem
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej
z Oferentem, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne
zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one
mogły być wprowadzane z powodu:
a. wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
b. wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta;
c. wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
d. zmiany istotnych regulacji prawnych;
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e. zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej
z Oferentem w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy.
VIII.

Zastrzeżenia
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru
Wykonawcy bez podania przyczyn.

Wojciech Kuliński
Prezes Zarządu

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie Oferenta.
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