
 

1 
 

  

 

 
 

Igoria Trade S.A. 

Ul. Puławska 111A/109 

02-707 Warszawa 

 

Tel. 22 101 58 80 

office@igoriatrade.com  

 

Warszawa, 10.01.2022 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2022/PMT KAZ 

 

 

 W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 

Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw 

poddziałania 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” zaprasza do składania ofert dotyczących 

przedmiotu zamówienia. 

 

I. Przedmiot zamówienia 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

A) 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz 

podobne. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w związku z podjęciem działań 

mających na celu rozpoczęcie świadczenia usług na rynku kazaskim. 

 

1. Doradztwo związane z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla 

przyszłego wprowadzenia produktu na nowy rynek - opracowanie procedur 

wewnętrznych niezbędnych do podjęcia działalności na rynku kazaskim. 

2. Doradztwo związane z wprowadzeniem produktu na rynek, a także przygotowaniem 

Zamawiającego i jego produktu do certyfikacji, takie jak: audyt przedcertyfikacyjny, 

przygotowanie procedur dokumentacji, opracowanie systemu zarządzania jakością, 

akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia 
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działalności gospodarczej i sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym (z 

wyłączeniem kosztów administracyjnych na danym rynku, np. założenia lub 

przekształcenia spółki) - opracowanie procedur wdrożenia produktu na rynek kazaski. 

3. Doradztwo związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych – opracowanie 

procesu certyfikacyjnego na rynku kazaskim. 

 

 

II. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji umowy: 8.06.2022 r.  

 

III. Wymagania wobec oferenta 

Zapytanie skierowane jest do podmiotów posiadających potencjał do świadczenia usług 

doradczych w zakresie rozpoczęcia świadczenia usług finansowych na rynku kazaskim. 

 

IV. 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 10% akcji; 

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

– 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. 

 

V. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Puławskiej 111A/109, 02-707 

Warszawa lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: office@igoriatrade.com 



3 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17.01.2022 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 18.01.2022 r.  

5. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pan Paweł Jagiełło, tel. 604 788 588, mail: 

pawel.jagiello@igoriatrade.com 

 

VI. 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: 

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. 

 

VII. Opis przygotowania oferty 

1. Oferenci zobowiązani są przygotować ofertę na Formularzu Oferty, 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. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

5. Zleceniodawca ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania 

ofertowego. 
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6. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje 

przedstawione w ofercie każdorazowo na wezwanie Zleceniodawcy. 

7. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub angielskim. 

8. 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. 

 

VIII. Warunki zmiany umowy z Oferentem. 

 

1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, 

może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach: 

a) w przypadku rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa 

o powierzenie grantu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, 

b) w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Polską Agencję Inwestycji i Handlu, jeżeli umowa ta została zmieniona po 

udzieleniu zamówienia, 

c) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji Projektu 

okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w zakresie terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia w celu należytej realizacji Projektu. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to 

związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w 

pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania 

oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie 

wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu Stron 

Umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian terminu dostawy 

wyłącznie na wniosek Zamawiającego. 

 

IX. Zastrzeżenia. 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru 

Wykonawcy bez podania przyczyn. 
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Wojciech Kuliński 

Prezes Zarządu 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz Oferty. 

2. Oświadczenie Oferenta. 


