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ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 2/03/2016
Dotyczące:
Wyboru podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie procesu emisji akcji spółki na rynku
NewConnect

1.

Wprowadzenie
Zapytanie dotyczy realizacji prac w Projekcie, na którego realizację Zamawiający stara się pozyskać
dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4
Stock” w ramach III osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji prac, które zostały opisane w punkcie 3 niniejszego zapytania
ofertowego „Przedmiot zapytania ofertowego”.
Wybór Wykonawcy dla przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zostanie dokonany z
zachowaniem zasad określonych w art. 6c ustawy o PARP, w tym zasady przejrzystości, uczciwej
konkurencji i równego traktowania oferentów.
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, może
on nie podjąć realizacji prac związanych z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

2.

Informacje ogólne o Projekcie
W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu podmiotowi wykonanie prac
składających się na przedmiot niniejszego zapytania ofertowego. Celem realizacji Projektu jest
pierwsza emisja serii akcji Spółki i ich wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.

3.

Przedmiot zapytania ofertowego
Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowa usługa doradcza związana z przygotowaniem
dokumentacji i analiz niezbędnych do przeprowadzenia procesu emisji akcji Spółki na rynku
NewConnect, w szczególności polegająca na:








przeprowadzeniu badania due diligence i przygotowaniu raportu,
przeprowadzeniu procesu wyceny spółki,
przygotowaniu dokumentu informacyjnego,
przygotowaniu teasera inwestycyjnego,
przygotowaniu prezentacji inwestorskiej,
przygotowaniu dokumentu ofertowego.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
79212100-4 Usługi audytu finansowego
79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
79311400-1 Usługi badań ekonomicznych
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Przedmiotu Zapytania Ofertowego, zapraszamy
Oferentów do kontaktu z Zamawiającym.
4.

Kryteria wyboru Wykonawcy
Wybór wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o przedstawione poniżej kryteria I i II stopnia. Oferent
musi spełnić wszystkie kryteria I stopnia, aby jego oferta była oceniana przez pryzmat kryteriów II
stopnia.
KRYTERIA I STOPNIA:
Oferent za spełnienie każdego z kryteriów I stopnia otrzymuję ocenę 0 lub 1. Ocenę 1 za spełnienie
danego kryterium, 0 – za niespełnienie danego kryterium.
1. Oferent jest:
a. Autoryzowanym doradcą, który figuruje w rejestrze Autoryzowanych Doradców
publikowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.,
lub
b. Domem maklerskim, który posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na
prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów
finansowych i figuruje na liście Domów Maklerskich, publikowanej przez Komisję
Nadzoru Finansowego.
Ocena 0 lub 1. Oferent otrzyma 1 punkt za spełnienie warunku opisanego w podpunkcie a. lub
b. Weryfikacja kryterium będzie następowała poprzez podpisanie przez Oferenta
Oświadczenia dotyczącego tego kryterium, zawartego w formularzu ofertowym oraz poprzez
weryfikację statusu Oferenta we wskazanych wyżej rejestrach/listach.
2. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a
Oferentem, 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.

Ocena 0 lub 1. Weryfikacja kryterium będzie następowała poprzez podpisanie przez Oferenta
Oświadczenia dotyczącego tego kryterium, zawartego w formularzu ofertowym.
KRYTERIA II STOPNIA:
Ocena ofert w ramach kryterium II stopnia zostanie dokonana poprzez obliczenie wartości parametru
α dla każdej z ofert, która spełniła wszystkie kryteria I stopnia. Z pośród otrzymanych ofert zostanie
wybrana ta, która otrzyma najwyższą wartość wskaźnika α, gdzie:
α = 80*pmin/p + 20*b
p – cena łączna netto wykonania przedmiotu zapytania ofertowego przedstawiona w badanej ofercie,
pmin – najniższa cena łączna netto wykonania przedmiotu zapytania ofertowego z pośród zebranych
ofert, które spełniają kryteria I stopnia,
b – premia punktowa za doświadczenie Oferenta, która zostanie przyznana wg poniższej tabeli:
Ilość spółek (klientów), dla których Oferent przeprowadził proces
emisji akcji na rynku NewConnect.
0
1-4
Ponad 4
5.

Wartość premii punktowej
0
0,5
1

Warunki składania ofert
1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do
niniejszego zapytania.
2. Oferty należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
contact@platinumseed.pl lub składać osobiście lub przesyłać pocztowo na adres:
Platinum Seed Incubator Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
3. Oferty należy dostarczać w terminie do 29 marca 2016 roku do godziny 17.00.
4. Za datę dostarczenia ofert składanych osobiście lub przesyłanych za pomocą poczty lub firm
kurierskich uznaje się dzień ich faktycznego wpłynięcia do Zamawiającego.
5. Wymagany minimalny okres ważności ofert: do 31 sierpnia 2016 roku.
6. Ocenie zostaną poddane wyłącznie prawidłowo przygotowane oferty (zgodnie z formularzem
ofertowym), podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferentów, złożone w
wyznaczonym terminie. Nie dopuszcza się tym samym możliwości składania ofert częściowych,
czy też wariantowych.
7. Ocena zostanie dokonana w terminie do 31 sierpnia 2016 roku. Protokół z posiedzenia komisji
dokonującej wyboru Wykonawcy będzie opublikowany na tablicy informacyjnej w biurze
Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje na temat wyboru
wykonawcy będą również dostępne na wyraźne życzenie Oferentów, otrzymane telefonicznie
lub e-mail’owo.
8. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego
wyboru Oferenta bez podania przyczyn. Oferentom, do których zostanie skierowane zapytanie
ofertowe, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności
z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania
Wykonawcy.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
12. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Michał Ciemiński
Tel.: 603-600-200
Mail: michal.cieminski@platinumseed.pl

