00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl

Zapytanie o cenę na
ANALIZĘ STATUSU WNIOSKODAWCY - MŚP W RAMACH POIR
w celu oszacowania wartości zamówienia.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej
47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem są analizy statusu Wnioskodawcy jako MŚP na etapie podpisywania umów o dofinansowanie
projektów w ramach POIR. W związku z powyższym, w celu oszacowania wartości zamówienia
Zamawiający zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat ceny brutto i netto.
I.

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzanie analiz statusu Wnioskodawcy jako MŚP na etapie podpisywania umów o dofinansowanie
projektów w ramach POIR.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na etapie podpisywania każdej umowy o dofinansowanie projektu
w ramach POIR z podmiotem będącym przedsiębiorcą MŚP zobligowane jest do weryfikacji jego statusu
prawnego mając na względzie m.in. powiązania oraz informacje przedstawiane we wniosku
o dofinansowanie oraz oświadczeniu o statusie przedsiębiorcy.
Zamawiający przewiduje zamówienie analiz w latach 2017 - 2018 w zakresie weryfikacji statusu
Wnioskodawców będących przedsiębiorcami należącymi do grupy MŚP. Liczba analiz przewidywanych do
realizacji jest zależna od liczby pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów
PO IR realizowanych przez NCBR. Zakładamy, że minimalnie będzie to od 300 do maksymalnie 600 analiz
w latach 2017-2018 w zakresie weryfikacji statusu przedsiębiorstw z grupy MŚP. W odniesieniu do każdego
podlegającego weryfikacji statusu podmiotu będącego MŚP konieczne będzie przeprowadzenie analizy.

Warunki zamówienia:
1. Komunikacja stron będzie odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, w tym celu Zamawiający
i Wykonawca wskażą adresy poczty e-mail;
2. Analizy prowadzone są w trybie ciągłym w 2017 i 2018 roku;
3. W przypadku zamówienia zlecenia analiz w liczbie nie więcej niż 50 szt., termin realizacji jednej
analizy wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy dokumentów do oceny.
Termin wykonania jednej analizy może ulec skróceniu jeżeli w ofercie wpisany zostanie inny krótszy
termin wykonania analizy jednego statusu zgodnie z pkt. 4;
4. Należy zaznaczyć, że w ciągu okresu objętego realizacją zamówienia mogą występować okresy
kumulacji zleceń, co jest zależne od liczby wniosków o dofinansowanie rekomendowanych do
dofinansowania w wyniku oceny projektów. Jeżeli liczba przekazanych, w pakiecie jednego dnia,
zamówień na ocenę statusów przekroczy 50 szt., Wykonawca będzie mógł wydłużyć, określony w
umowie i załączonej do niej ofercie, termin realizacji rzeczonych analiz przedsiębiorstw o dodatkowe
5 dni kalendarzowe;
5. Jednocześnie należy podkreślić, że Zmawiający w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
każdej wykonanej analizy w wersji elektronicznej zaakceptuje przekazaną analizę potwierdzając to za
pomocą poczty elektronicznej lub wskazując za pomocą poczty elektronicznej jakie zgłasza uwagi;
6. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego uwag w terminie określonym w pkt. 5 oznacza, że Zamawiający
przyjął przedłożoną analizę bez zastrzeżeń;
7. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi i przekazać za pomocą poczty elektronicznej
Zamawiającemu poprawne wyniki analiz w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od daty
otrzymania uwag;
8. Wykonawca dokona stosownych zmian o których mowa w punkcie 5, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia;
9. W sytuacji, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego do danej analizy, zamówienie w tym
zakresie uznaje się za niezrealizowane i jednocześnie w zakresie przedmiotowej analizy Wykonawcy
nie przysługuje wynagrodzenie;
10. Na wniosek Wykonawcy, w uzasadnionych przez niego przypadkach, Zamawiający może wydłużyć
termin realizacji jednej analizy o czas uzgodniony przez obie strony;
11. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie spotkania między analizowanym
przedsiębiorstwem, Zamawiającym i Wykonawcą;
12. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje się możliwość organizacji spotkania
przedstawicieli Zamawiającego z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego.

II.

Opis przedmiotu zamówienia :

Zlecana analiza dokonywana jest w oparciu o:
1. Oświadczenie o statusie analizowanych przedsiębiorstw, zawierające m.in. informacje o wielkości
przedsiębiorstwa, które znajdują się we wniosku o dofinansowanie projektu – dokument dostarczony
przez Zamawiającego;
2. Ogólnodostępne źródła danych o przedsiębiorstwach, tj. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna
Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i inne – źródła do wykorzystania przez
Wykonawcę.
3. Raport nt. powiązań analizowanego MŚP z innymi podmiotami – dostarczony przez Zamawiającego
na podstawie raportów generowanych przez Zamawiającego. Możliwe jest również (tylko
w przypadku akceptacji Zamawiającego) wykorzystanie do analizy raportów nt. powiązań
wygenerowanych przez Wykonawcę.
4. Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie
z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro-i małych przedsiębiorców) lub b)w przypadku gdy
przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji
o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro-i małych przedsiębiorców).
5. W celu określenia wielkości przedsiębiorstwa, należy stosować przepisy zawarte w Załączniku I do
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: „Załącznik
I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014”).
6. W przypadku konieczności pozyskania od Wnioskodawcy dodatkowych informacji Wykonawca
zamówienia zwraca się z prośbą o pozyskanie dodatkowych informacji bezpośrednio do podlegającego
analizie Wnioskodawcy, informując o tym fakcie właściwych pracowników Zamawiającego.
7. Na podstawie innych źródeł uzgodnionych w trakcie realizacji zamówienia pomiędzy stronami.
Termin realizacji zamówienia : Analizy prowadzone są w trybie ciągłym w 2017 i 2018 roku.
III.

Miejsce oraz termin złożenia informacji o cenie
Wykonawcy zainteresowani złożeniem informacji o cenie składają wypełniony Formularz w odpowiedzi na
zapytanie o cenę (skan podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy), stanowiącym
załącznik nr 1 do Zapytania.
Formularze należy przesłać w terminie do 25 maja 2017 r., do godziny 15.00, na adres:

jacek.smyla@ncbr.gov.pl.
Informacje o cenie, które wpłyną po wskazanym powyżej terminie nie będą uwzględnianie przy wyliczeniu
wartości szacunkowej zamówienia.

IV.
Inne:
1. Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę do 30 tys. euro.
2. Złożenie zapytania, jak też otrzymanie w jego wyniku informacji o cenie nie jest równoznaczne
z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci
zawarcia umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania
przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
3. Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z jednym lub z kilkoma
Wykonawcami.
Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego

Załącznik Nr 1

__________________________
Pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ ZAPYTANIA O CENĘ
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

.......................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.......................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………
NR FAKSU

E-MAIL

………………...……………

..........................................

NIP

REGON

.......................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Wycena analizy statusu wnioskodawcy jako MŚP.
W odpowiedzi na zapytanie o wycenę „analizy statusu wnioskodawcy jako MŚP”, informujemy,
iż wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu możliwe
jest za cenę:
Cena oferty netto (cena za analizę statusu 1 podmiotu MŚP): …………….… zł
(słownie zł:………………………………………………………….)
Stawka Vat………

Cena oferty brutto (cena za analizę statusu 1 podmiotu MŚP): …………….… zł
(słownie zł: …………………………………………………………………….)

Oświadczamy, że:
1.

Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści Zapytania o cenę.

2.

Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu o cenę.

3.

Złożona przez nas wycena jest zgodna z treścią Zapytania.

…………………………………
miejscowość, data

……………………………….
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imienne

