Szczawno-Zdrój, dn. 26.04.2018

Zapytanie ofertowe
1.Nazwa i adres Zamawiającego:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno- Zdrój
tel.: 74 64 80 400
fax.:74 64 80 451
e-mail: darr@darr.pl
adres witryny internetowej Zamawiającego: www.darr.pl

2.Tryb udzielenia zamówienia i podstawa prawna:

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z uwagi na wartość zamówienia, która nie
przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3.Określnie przedmiotu oraz zakresu zamówienia, z informacją o możliwości składania ofert częściowych:
3.1 Kod CPV: 79100000-5 – Usługi prawnicze
3.2 Przedmiot zamówienia:
- wydanie opinii prawnej w sprawach dotyczących zabezpieczenia (weksla), które jest zastosowane w
projekcie „Dolnośląski Bon na Innowacje” w stosunku do przedsiębiorców, w odniesieniu do
poniższych kwestii:
1
Czy Przedsiębiorca, w szczególności obecnie prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
jest zobowiązany do zwrotu Grantu w sytuacji, gdy w przeciągu 5 lat od daty zakończenia i
rozliczenia projektu
a) zmieni profil działalności - inny zakres PKD?
b) zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej?
c) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej?
d) zmieni formę prawną prowadzonej działalności - np. będzie kontynuował działalność w
ramach Sp. z o.o.?
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e) wystąpią zaległości w stosunku do Skarbu Państwa
Jakie są konsekwencje dla sytuacji przedstawionej w pkt. a-e jeżeli:
a) Grantobiorcą jest podmiot prowadzący Przedsiębiorstwo w formie spółki cywilnej i weksel in
blanco jest podpisywany przez wszystkich wspólników tej spółki.
b) Grantobiorcą jest osobą fizyczna prowadząca działalność gospodarczą samodzielnie bądź w
formie spółki cywilnej i pozostaje w związku małżeńskim nie posiadając rozdzielności
majątkowej i wówczas małżonek Grantobiorcy jest zobowiązany do pisemnego wyrażenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania

-

wydanie opinii prawnej dotyczącej prawidłowego wyboru grantobiorcy w ramach projektu
„Dolnośląski Bon na Innowacje” w odniesieniu do poniższych kwestii:
1
Jaki jest statusu prawny przedsiębiorstwa
(
w kwestii przedsiębiorstw
powiązanych/partnerskich/spółki córki) w myśl rozporządzenia nr 651/2014, tj. definicji
jednego przedsiębiorstwa i wpisywania się tej definicji w założenia projektu, w szczególności
kryteriów dot. podmiotów ubiegających się o grant.
2
Czy istnieje powiązanie Wykonawcy usługi z Grantobiorcą w przypadku jeśli pracownik
Wykonawcy jest wspólnikiem (posiada mniej niż 25 % udziałów) w przedsiębiorstwie
ubiegającym się o grant w myśl rozporządzania 651/2014 oraz definicji projektu „Dolnośląski
Bon na Innowacje”? Czy w sytuacji kiedy pracownik potencjalnego Wykonawcy Usługi (de
facto zaangażowany w realizacją Usługi) jest wspólnikiem (posiada mniej niż 25 % udziałów) w
przedsiębiorstwie, który ubiega się o Grant, są prawne podstawy do wykluczenia takiego
potencjalnego Wykonawcy Usługi z realizacji tej Usługi.
Usługa zostanie przeprowadzona na potrzeby projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” realizowanego
przez Zamawiającego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w roli
Lidera, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.2C Regionalnego
Programu Operacyjnego WD 2014-2020.
Specyfikacja prac:

-

Zamawiający w terminie dwóch dni roboczych od momentu przesłania wyników postępowania
przekaże Zleceniobiorcy dokumentacje projektu niezbędną do wydania opinii prawnej, w
szczególności: Umowę Grantową, Regulamin Projektu, Załącznik nr 7 do Umowy Deklaracja wekslowa.

3.3 Wynagrodzenie i sposób rozliczeń:
Podpisany protokół wykonania usługi oraz właściwie wystawiony rachunek/faktura VAT za wykonanie
usługi.
3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.05.2018 r.
5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami oraz przekazywania oświadczeń a
także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami ze strony Zamawiającego
5.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują w
formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej, faksu lub drogą elektroniczną.
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5.2 Zamawiający, jeżeli otrzyma od Oferenta prośbę o potwierdzenie doręczenia oświadczenia lub
dokumentu przekazanego faksem lub drogą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania
korespondencji odpowiednio faksem lub pocztą elektroniczną.
5.3 Oferent, jeżeli otrzyma od Zamawiającego oświadczenie lub dokument faksem lub pocztą
elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania tej korespondencji
odpowiednio faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wysłania oświadczenia lub dokumentu
faksem lub drogą elektroniczną zamawiający nie będzie przekazywał ich w formie pisemnej.
5.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Oferenta, Zamawiający
domniemywa, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej lub nr faxu,
podany przez Oferenta, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Oferenta z
treścią pisma.
5.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić
treść niniejszego zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Oferentom, którym przekazał niniejsze zapytanie. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią
niniejszego zapytania a treścią udzielonych ewentualnie udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5.6 Do porozumiewania się z Oferentami w sprawie niniejszego zamówienia upoważniona jest:
Katarzyna Kowalska, adres e-mail: Katarzyna.kowalska@darr.pl
6.Okres związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 29.05.2018 r.
7. Opis sposobu przygotowywania ofert
7.1 Sposób składania ofert:
a)

Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

b) Oferta może być napisana odręcznie czytelnym pismem, pismem maszynowym lub wydrukowana na
komputerze oraz musi zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną /e na podstawie odrębnych
przepisów, do składania oświadczeń woli – reprezentowania Oferenta na zewnątrz. W przypadku,
gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą Oferenta inną niż osoba uprawniona na
podstawie odrębnych przepisów, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo rodzajowe do
reprezentowania Oferenta w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu.
Wymagane, a niezłożone lub wadliwe pełnomocnictwa mogą podlegać uzupełnieniu na warunkach i
w terminie określonych w wezwaniu.
c)

Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę/y podpisującą/ce ofertę.

d) Oferta musi zawierać:
-

Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania;

-

Stosowne pełnomocnictwa – w przypadkach wskazanych w niniejszym Zapytaniu;

8.Miejsce oraz termin składania ofert oraz sposób ich rozpatrzenia
8.1 Oferty należy składać w terminie do dnia 11.05.2018 do godz. 15:30 osobiście w siedzibie
Zamawiającego (sekretariat II piętro, pokój A205/206)
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lub pocztą/ przesyłką kurierską na adres Zamawiającego:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój
lub na adres poczty elektronicznej: Katarzyna.kowalska@darr.pl
8.2 W przypadku składania dokumentów pocztą/przesyłką kurierską decyduje data wpływu.
8.3 Wnioski złożone/wysłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
8.4 Oferty zostaną rozpatrzone w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.05.2018 w pokoju nr B107.
8.5 Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.Opis sposobu obliczenia ceny
9.1 Cena za wykonanie usługi podana w PLN, zawarta w Formularzu oferty (Zał. Nr 1 do niniejszego
Zapytania), musi zawierać ostateczną sumaryczną kwotę obejmującą wszystkie łączne koszty związane
z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w
tym podatek VAT – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT).
9.2 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Oferenta, zgodnie z przepisami Ustawy o
podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
10.1 Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: Cena w PLN (WC).
Zamawiający uzna ofertę jako najkorzystniejszą – jeżeli uzyskała całkowitą największą ilość punktów
w ramach kryterium „cena”.
Najniższa cena wśród badanych ofert

Wc = ---------------------------------------------------- x 100= ilość pkt przyznanych ofercie
Cena badanej oferty
10.2 Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, a
także upubliczni wynik na witrynie internetowej pod adresami: http://www.bip.darr.pl/
11. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
11.1. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego z możliwości składania ofert wyłączeni są Oferenci,
którzy są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. 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 a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dolnośląski Bon na Innowacje
RPDS.01.02.01-02-0002/17
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu
Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany przez UMWD i DARR. S.A.
Strona 4 z 5

12. Zmiana / wycofanie / nieterminowe dostarczenie oferty:
12.1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
12.2. O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy powiadomić drogą poczty tradycyjnej, poczty
elektronicznej lub faxem Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.
12.3. Pismo należy złożyć oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”.
12.4. Pismo o wycofaniu oferty musi być podpisane przez osobę/y jak w pkt 7.1 „b”.
12.5. Zwrot oferty nastąpi bez otwierania.
12.6. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający nie będzie brać pod uwagę.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
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