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Zapytanie o cenę na
przeprowadzenie analiz statusu wskazanych przez zamawiającego przedsiębiorstw jako mikro, małych
i średnich 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 jest
weryfikacja statusów przedsiębiorstw (mikro, małych i średnich) przed zawarciem umów o dofinansowanie, jak
również po ich podpisaniu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (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:

Przeprowadzenie analiz statusu wskazanych przez zamawiającego przedsiębiorstw jako mikro, małych
i średnich w ramach PO IR.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetów I i II PO IR ma obowiązek
weryfikacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przed zawarciem umów o dofinansowanie, jak również po ich
podpisaniu, w zakresie statusu prawnego mając na względzie m.in. powiązania oraz informacje przedstawiane we
wniosku o dofinansowanie ukazane w oświadczeniu o statusie przedsiębiorcy. Zamawiający przewiduje zamówienie
500 szt. analiz w latach 2017 - 2018 w zakresie weryfikacji deklarowanych przez przedsiębiorstwa statusów
przedsiębiorstw należących do grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wykonanie zamówienia
będzie polegało na przeprowadzeniu analiz statusów wskazanych przez Zamawiającego przedsiębiorstw. Analizy
swoim zakresem powinny objąć weryfikację przekazanych przez wnioskodawców informacji o wielkości zatrudnienia
oraz wielkości obrotu sumy i bilansu, w celu określenia statusu przedsiębiorstwa (mikro, mały, średni, duży), a co za
tym idzie wnioskowanej intensywności pomocy publicznej. W wyniku przeprowadzenia analiz konieczne będzie
dostarczenie do NCBR zweryfikowanych, podpisanych przez ekspertów, wskazanych w ofercie i wypełnionych analiz
statusów przedsiębiorców.
Warunki zamówienia:
1. Miejsce wykonywania analiz zapewnia Wykonawca;

2. Komunikacja stron będzie odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, w tym celu Zamawiający
i Wykonawca wskażą adresy poczty e-mail;
3. Wykonawca w terminie 5 dni kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy przekaże zamawiającemu
drogą elektroniczną na adres wskazany w Umowie opis metodologii analizy statusu przedsiębiorstwa
z grupy MŚP, w tym wskazane źródła (np. wywiadownie gospodarcze) na podstawie których, będzie
wypełniany formularzy analizy statusów przedsiębiorców;
4. W przypadku uwag przedstawiciela Zamawiającego do złożonego przez Wykonawcę opisu metodologii
analizy statusu przedsiębiorstwa z grupy MŚP, Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia
drogą elektroniczną w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania opisu metodologii. W takiej
sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do uwag Zamawiającego w terminie 3 dnia
kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń od Zamawiającego. Po uzgodnieniu metodologii analizy
statusu przedsiębiorstwa z grupy MŚP, dokument przekazywany jest w wersji papierowej na adres
Zamawiającego;
5. Analizy będą wykonywane na podstawie zlecenia Zamawiającego obejmującego wykonanie danej
Analizy (dalej: „Zlecenie” lub „Zlecenia”) w trybie ciągłym do dnia 31.12.2018 r. albo do wyczerpania
kwoty, wykonania całości przedmiotu zamówienia, która zawarta będzie w Umowie (tj. wynagrodzenia
należnego za wykonanie 500 sztuk Analiz) w zależności, która z podanych okoliczności nastąpi
wcześniej. Zlecenia będą przekazywane Wykonawcy w transzach, w każdy pierwszy dzień roboczy
tygodnia do czasu zakończania obowiązywania Umowy, począwszy od dnia zaakceptowania przez
Zamawiającego metodologii analizy statusu. Zlecenie wykonania danej Analizy zawiera wskazanie
danych przedsiębiorstwa, które jej podlega;
6. W wyniku realizacji prac stanowiących Przedmiot Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu
wykonane Analizy w formie wypełnionych, zweryfikowanych i podpisanych przez Eksperta
Formularzy w transzach przekazywanych w terminach zależnych od liczby Zleceń, i Zapytaniem
ofertowym, o których mowa w poniższych punktach w formie pisemnej na adres siedziby
Zamawiającego w jednym egzemplarzu sporządzonym w języku polskim oraz w formie elektronicznej
na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie;
7. W przypadku, gdy liczba Zleceń przekazanych w danej transzy nie będzie większa niż 50 szt., termin
dostarczenia jednej Analizy wynika z Oferty, jednak nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych
od dnia przekazania Zlecenia Wykonawcy;
8. Jeżeli liczba przekazanych w jednej transzy Zleceń przekroczy 50 szt., w związku z kumulacją Zleceń
wynikającą ze zwiększonej liczby wniosków o dofinansowanie rekomendowanych do dofinansowania
lub konieczności przeprowadzenia Analiz na potrzeby podpisanych już umów o dofinansowanie,
Wykonawca będzie uprawniony do wydłużenia terminu dostarczenia jednej Analizy określonego przez
oferenta, o dodatkowe 5 dni kalendarzowych;
9. Zamawiający w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Analizy w wersji elektronicznej
zaakceptuje ją poprzez wysłanie potwierdzenia należytego wykonania Analizy w formie elektronicznej
na adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie lub w tej formie zgłosi zastrzeżenia;
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń wskazujących, w jakim zakresie Analiza nie
została wykonana lub została wykonana nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym
5 (pięciu) dni kalendarzowych od zgłoszenia zastrzeżeń, udzieli stosownych wyjaśnień lub uwzględni
zgłoszone zastrzeżenia bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. Termin, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, liczony będzie od dnia przekazania zastrzeżeń na adres mailowy wskazany
przez Zamawiającego;
11. Przesunięcie terminu wykonania Analizy ponad termin dostarczenia jednej Analizy, który wynika
z Oferty jest możliwe za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie elektronicznej i wysłaną na adres

e-mail Wykonawcy wskazany w Umowie pod warunkiem sporządzenia przez Wykonawcę w formie
pisemnej uzasadnienia przedłużenia terminu i zaakceptowania go przez Zamawiającego. Akceptacja
uzasadnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić również za pośrednictwem poczty
elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie spotkania z udziałem
przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem Analizy, Zamawiającego i Wykonawcy;
12. Dostarczenie należycie wykonanej Analizy w formie pisemnej na adres Zamawiającego i w formie
elektronicznej (w formacie rtf lub doc) na adres wskazany w Umowie oraz odbiór Analizy bez
zastrzeżeń potwierdzony podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru, (dalej: „Protokół
odbioru”) jest podstawą do wystawienia faktury VAT oraz wypłaty wynagrodzenia o którym mowa w
Umowie. Protokół odbioru, faktura i wynagrodzenie obejmują należycie wykonane Analizy w danym
miesiącu kalendarzowym.
Opis przedmiotu zamówienia :
Zlecana analiza dokonywana jest w oparciu o:
1. Oświadczenie o statusie analizowanych przedsiębiorstw, zawierające m.in. informacje o wielkości
przedsiębiorstwa oraz analiza finansowa 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.
4. Udostępnione będą sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych,
z okresu z przed podpisania umowy, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy
mikro-i małych przedsiębiorców) lub 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. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków
i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju.
6. 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”).
7. 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.
8. Na podstawie innych źródeł uzgodnionych w trakcie realizacji zamówienia pomiędzy stronami,
wskazanymi w opisie metodologii stanowiącej element oferty.
Termin realizacji zamówienia : Analizy prowadzone są w trybie ciągłym w 2017 i 2018 roku.
II.

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 września 2017 r., do godziny 23.59, na adres:
jacek.smyla@ncbr.gov.pl.
Informacje o cenie, które wpłyną po wskazanym powyżej terminie nie będą uwzględnianie przy wyliczeniu
wartości szacunkowej zamówienia.
III.
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.
5. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

