Zapytanie ofertowe
Zamówienie na przeprowadzenie audytu funduszu powołanego w ramach pilotażowego
projektu Bridge VC
I.

Termin składania ofert
Do dnia 10.08.2018 r. – do godz. 16:15.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone. Wykonawca
może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

II.

Nazwa zamawiającego
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.ncbr.gov.pl

III.

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty proszę przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej

IV.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
maciej.nuszkiewicz@ncbr.gov.pl

V.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Maciej Nuszkiewicz
+48 22 39 07 548

VI.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu oraz sporządzenie raportu
przedstawiającego podsumowanie ustaleń dokonanych podczas audytu wskazanego
funduszu inwestycyjnego oraz spółki zarządzającej funduszem oraz partnera zarządzającego
funduszem.

VII.

Opis przedmiotu zamówienia:

Cel zamówienia
W ramach pilotażowego programu Bridge VC pn. ,,Publiczno-prywatne wsparcie
komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych”
NCBR współtworzy wraz z funduszami typu venture capital dwa publiczno-prywatne
instrumenty finansowania rozwoju i komercjalizacji projektów w obszarze wysokich
technologii (dalej jeden z nich jako: ,,Fundusz”), na zasadach analogicznych do zasad
funkcjonowania funduszu venture capital, na podstawie umowy publiczno-prywatnego
wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy
kapitałowych (dalej: ,,Umowa”).
Fundusz mający podlegać audytowi został zawiązany w 2014 r., a działalność inwestycyjną
prowadzi od 2015 r. W tym czasie dokonanych zostało 9 inwestycji w innowacyjne spółki
o profilu branżowym: nauki przyrodnicze, nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu. Wartość
dotychczasowych inwestycji Funduszu wynosi około 30 mln PLN. Fundusz jest podmiotem
ustanowionym na mocy prawa holenderskiego, jednakże działalność operacyjna skupia się
w Polsce (audyt zostanie przeprowadzony w Polsce).
Celem zamówienia jest przeprowadzenie czynności audytowych w zakresie prawidłowości
realizacji ww. Umowy oraz przygotowanie raportu przedstawiającego rezultaty
przeprowadzonego, kompleksowego audytu jednego ze współtworzonych przez NCBR
Funduszy z uwzględnieniem zadań powierzonych w związku z jego funkcjonowaniem
i założonymi celami działania spółce zarządzającej Funduszem (dalej: ,,MC”) oraz
partnerowi zarządzającemu Funduszem (dalej: ,,GP”) co najmniej w zakresie aspektów
i obszarów działalności Funduszu oraz MC i GP opisanych dokładnie w sekcji ,,Przedmiot
zamówienia”.
Przedmiot zamówienia
Zakres planowanego audytu powinien obejmować co najmniej:
1) Weryfikację prawidłowości wydatkowania środków pieniężnych przekazanych
przez NCBR do GP oraz Funduszu pod kątem ich zgodności z zawartą Umową;
2) Zbadanie stanów faktycznych oraz prawnych dotyczących realizacji Umowy
w zakresie:

a. należytego stosowania przez Fundusz, GP oraz MC przepisów prawa
krajowego lub unijnego w zakresie ewentualnych działań lub zaniechań
Funduszu GP oraz MC, które naraziły na szkodę budżet RP w związku
z ewentualnymi nieprawidłowościami w wydatkowaniu środków
publicznych przekazanych na realizację Projektu Bridge VC,
w
szczególności
przestrzegania
przepisów
ustawy
z
dnia
6 listopada 2000 r. o przeciw-działaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (j.t. Dz.U. ze zm.);
b. ponoszenia wszystkich kosztów w ramach realizacji Umowy z zachowaniem
zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz
dokładania wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów
rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności,
c. weryfikacji wystąpienia bądź braku wystąpienia w związku z działalnością
Funduszu oraz spółki zarządzającej, sprzeniewierzenia się obowiązkowi
działania w interesie Funduszu zgodnie z Umową,
d. weryfikacji wystąpienia bądź braku wystąpienia rażącego niedbalstwa lub
winy umyślnej przy wykonywaniu obowiązków statutowych lub umownych
wobec Funduszu, GP oraz MC,
e. weryfikacji wystąpienia bądź braku wystąpienia zdarzenia naruszającego
obowiązek przekazywania do NCBR odpowiednich informacji lub
dokumentów na warunkach i w terminach wynikających z Umowy, lub
nienależytego przekazywania, pomimo skierowania do Funduszu, GP czy
MC dodatkowego wezwania w tym zakresie.
3) Badanie sprawozdania finansowego Funduszu oraz GP w celu stwierdzenia czy
przedstawia ono rzetelnie sytuację finansową Funduszu i GP. Badanie ma zostać
przeprowadzone pod kątem:
i. Zgodności z postanowieniami Umowy – czy wartości wskazane w
sprawozdaniach finansowych odzwierciedlają działania podjęte przez
Fundusz oraz GP względem postanowień umowy oraz NCBR (np. czy nie
przekroczone zostały kwoty inwestycji wskazane w dokumentacji
przekazanej do NCBR, czy podjęte działania finansowe przez Fundusz oraz
GP, zostały przeprowadzone na podstawie decyzji określonych Umową itp.)
ii. Obraną polityką (zasadami) rachunkowości
iii. Ustawą o rachunkowości oraz innymi przepisami prawa.
Badaniu zostaną poddane sprawozdania Funduszu oraz GP za 2015 r., 2016 r. oraz
2017 r.
4) Przeprowadzenie analizy treści i okoliczności realizacji każdej z umów zawartych
w celu dokonania inwestycji środków publicznych w projekt badawczo-rozwojowy
będący przedmiotem inwestycji Funduszu pod kątem zgodności z obowiązkami
i działaniami wynikającymi z Umowy oraz z zawartych przez Fundusz umów

inwestycyjnych oraz umów grantowych. Badanie prawidłowości zrealizowania oraz
rozliczenia środków przekazanych do spółek portfelowych Funduszu na podstawie
umowy grantowej.
5) Analiza porównawcza działalności Funduszu GP oraz MC w kontekście istniejących
standardów wyznaczonych celami Funduszu i najlepszymi praktykami na rynku
Venture Capital.
Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy o wykonanie ww. usługi
przedstawi Zamawiającemu ostateczną koncepcję wykonania audytu, która zostanie
przygotowana na drodze wspólnych ustaleń Wykonawcy oraz Zamawiającego.
Wykonawca podczas przeprowadzania audytu jest zobowiązany do kierowania się
Międzynarodowymi Standardami Badania, określonymi przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki udziału w postępowaniu:
a) Wiedza i doświadczenie:
Wykonawcy powinni wykazać, że wykonali, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej dwa badania o charakterze audytu prawnego lub finansowego.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu należy wraz
z Ofertą złożyć wykaz wykonanych usług, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do
Zapytania Ofertowego. Do każdej wskazanej w wykazie usługi należy dołączyć dowód
potwierdzający, że wskazane w wykazie usługi, zostały wykonane należycie (np.
referencje).
b) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
W tym celu Wykonawcy winni wykazać, ze dysponują lub będą dysponować zespołem osób,
dedykowanym do realizacji zamówienia, składającym się co najmniej z:
 kierownika badania, który pełnił funkcję kierownika lub koordynatora
w co najmniej dwóch audytach prawno-finansowych lub dwóch
finansowych oraz dwóch prawnych, posiadającego co najmniej
pięcioletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów finansowych
posiadającego uprawnienia audytora zewnętrznego / wewnętrznego / jest
uprawniony do badania sprawozdań finansowych, m.in. funduszy
inwestycyjnych;

 specjalisty ds. audytów finansowych posiadającego co najmniej
pięcioletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów finansowych
będącego uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, m.in.
funduszy inwestycyjnych;
 radcy prawnego albo adwokata, posiadającego co najmniej pięcioletnie
doświadczenie w przeprowadzaniu audytów prawnych albo prawnych
i finansowych;
Minimalny skład zespołu to 3 osoby. Członkowie zespołu powinni posługiwać się
językiem angielskim w stopniu umożliwiającym zrozumienie anglojęzycznych
dokumentów.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu należy
wraz z Ofertą złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
przygotowany wg załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego.
Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania ww. warunków, zostanie wykluczony
z niniejszego postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.

IX.

Kod CPV

79212000-3

Usługi audytu

X.

Kryteria Oceny Ofert
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się
następującymi trzema kryteriami:

L.p.

Nazwa

Maksymalna liczba punktów w danym kryterium:

1.

Cena

35

2.

Doświadczenie zespołu

65

Łącznie:

100

2) Kryterium „cena”- waga 35% (35% = 35 pkt). Maksymalną liczbę punktów w tym
kryterium (50 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje w Formularzu Oferty
(załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) najniższą cenę brutto za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio
mniejszą liczbę punktów obliczoną w następujący sposób:
Cena brutto oferty najtańszej
Liczba punktów = -------------------------------------------------------- x 35
Cena brutto oferty badanej
3) Kryterium merytoryczne „doświadczenie zespołu” – waga 65% (65% = 65 pkt).
Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana w oparciu o łączną liczbę Usług
wliczających się do oceny (zdefiniowane poniżej) przeprowadzonych przez członków
Zespołu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy czym
dana Usługa liczona będzie przy przyznawaniu punktów tylko raz, niezależnie od tego
ilu członków Zespołu brało udział w jego przeprowadzaniu. Usługi zrealizowane dla
podmiotów należących do segmentu Venture Capital, Private Equity, Anioły
Biznesu będą liczone pięciokrotnie. Wykonawca otrzyma maksymalnie 65 punktów,
przy czym podział punktów nastąpi według następującego wzoru:
Łączna liczba wykonanych Usług w ocenianej ofercie
Liczba punktów = ----------------------------------------------------------------------- x 65
Oferta z największą liczbą wykonanych Usług

Pod pojęciem Usługi wliczającej się do oceny rozumie się:







audyt prawny Instytucji Finansowej (Instytucja Finansowa w
rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych)
audyt finansowy jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe. Po
tym pojęciem nie uznaje się usługi polegającej wyłącznie na badaniu
sprawozdania finansowego w celu wykonania opinii biegłego
rewidenta.
audyt wewnętrzny Instytucji Finansowej
wsparcie prawne w ramach przygotowania/oceny umów
inwestycyjnych,
opracowanie analiz typu due diligence, lub doradztwa biznesowoprawnego
przy
obsłudze
funduszy
inwestycyjnych

XI.
Opis sposobu przygotowania oferty
1) Złożona oferta musi odpowiadać treści niniejszego zapytania Ofertowego.
2) Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca
może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.
3) Ofertę stanowi:
a) wypełniony Formularz Oferty sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do
Zapytania Ofertowego;
b) wykaz wykonanych usług wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
c) wykaz osób.
d) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy;
e) wstępna koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia (dalej jako Koncepcja). W
przypadku nie złożenia wraz z ofertą Koncepcji, oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego. Koncepcja nie podlega
uzupełnieniu, ani poprawieniu po upływie terminu składania ofert. Wstępna
koncepcja badania nie będzie miała wpływu na liczbę punktów przyznanych
podczas Oceny Oferty.
4) Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
5) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we

właściwym, dla formy organizacyjnej Wykonawcy, rejestrze lub zgodnie
z pełnomocnictwem.
6) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie ich złożenia zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji: nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia,
warunków płatności.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wzywania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień
w tym zakresie jeśli nie zostaną złożone wraz z ofertą lub będą wzbudzały wątpliwości
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość ujawnienia wszystkich uprzednio
zastrzeżonych dokumentów złożonych wraz z ofertą, jeśli wyjaśnienia Wykonawcy będą
wzbudzały wątpliwości Zamawiającego, a Wykonawca mimo wezwań nie złoży
stosownych wyjaśnień.
Uwaga: Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane
w sposób umożliwiający jego udostępnienie inny uczestnikom postępowania.
8) Wykonawca przed upływem terminu składania oferty może zmienić lub wycofać swoją
ofertę. W takim przypadku Wykonawca winien złożyć stosowny wniosek na adres
e-mail: podając w temacie e-maila „Zmiana/wycofanie oferty na <<Przeprowadzenie audytu
funduszu powołanego w ramach pilotażowego projektu Bridge VC>> ”.

XII.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin na wykonanie zamówienia to 25 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
XIII. Warunki dodatkowe
1)
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy:
a)
który potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu;
b)
którego oferta jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego;
c)
który otrzyma największą liczbę punktów spośród nieodrzuconych ofert.
2)
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących dokumentów lub oświadczeń
lub treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o
powyższe jedynie do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza.
3)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofercie:
a)
oczywistych omyłek pisarskich,
b)
oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
c)
innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Zapytaniem
Ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
4)
Zamawiający zastrzega sobie prawo, do odrzucenia oferty jeżeli:
a)
jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania, z zastrzeżeniem
dotyczącym poprawiania omyłek, o których mowa w pkt 3 powyżej,
b)
do oferty nie została dołączona Koncepcja realizacji badania,
c)
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d)
Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
e)
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył lub nie uzupełnił
dokumentów/oświadczeń albo nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty
bądź udzielonych przez Wykonawcę wyjaśnień wynika, że jego oferta nie
spełnia wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym.
5)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia w szczególności jeżeli:
a)
nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b)
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c)
jeżeli postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego,

d)
udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie
Zamawiającego,
6)
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia
Zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a)
zmiany treści Zapytania Ofertowego oraz załączników przed upływem
terminu składania ofert;
b)
zmiany terminu składania ofert;
c)
odpowiedzi tylko na wybraną ofertę;
d)
odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny;
e)
negocjacji warunków Zamówienia z jednym lub wieloma Wykonawcami;
8)
Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie
Zapytania Ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne
z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków
w postaci zawarcia umowy).
9)
Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu
terminu składania ofert.
10)
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
11)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12)
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
13)
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14)
Cena ma być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku
VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
(zł/gr). Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu
oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w
czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych
świadczeń. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób
przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia przedstawionego w
ofercie, odpowiada wyłącznie Wykonawca. W wyniku nieuwzględnienia
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, skutki błędów w ofercie
ponosić będzie Wykonawca. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe
zapoznanie się z przedmiotem zapytania ofertowego, a także sprawdzenie warunków
wykonania zamówienia oraz skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

XIV. Kontakt:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a,00-695 Warszawa.
Ewentualne pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować drogą elektroniczną
na adres: Maciej.Nuszkiewicz@ncbr.gov.pl

XV.

Klauzula informacyjna - Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
ul. Nowogrodzka 47a 00-695, Warszawa
 inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jest Pan
Andrzej Hofman, kontakt: inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl *;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ../18/.. na
przeprowadzenie audytu funduszu powołanego w ramach pilotażowego projektu Bridge
VC;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Załączniki:
1)
Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
2)
Załącznik nr 2 – Wykaz wykonany usług
3)
Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik Nr 1 do zapytania Ofertowego
…………………………………….
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

.......................................................................................................................................................
pełna nazwa Wykonawcy

.......................................................................................................................................................
adres wraz z kodem pocztowym

.......................................................................................................................................................
imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy

Oferta na wykonanie
Audytu funduszu powołanego w ramach pilotażowego projektu Bridge VC (Audyt)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie Audytu oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w Zapytaniu Ofertowym, za kwotę:
Cena całkowita oferty w kwocie netto: …………….… zł (słownie zł: …………………….)

Cena całkowita oferty w kwocie brutto: …………….… zł (słownie zł:……………….……………….)

Oświadczamy, że:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem Ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do sporządzenia
oferty.

2.
3.
4.
5.
6.

Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu Ofertowym.
Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego.

Jestem mikro/małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *
7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Mam świadomość, iż
podanie danych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(-am)
się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
8. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
1. …
2. …
……………………………………
miejscowość, data

…………………………………
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Wymaganie Zamawiającego1 - doświadczenie zespołu – Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana w oparciu o
łączną liczbę Usług zdefiniowanych w pkt X 3) Zapytania ofertowego
Lp.

Wykonana usługa
Nazwa usługi

………………………………………………………

Krótki opis

……………………………………………………….

Wartość zamówienia (brutto)

1.

Data wykonania (należy podać datę
rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi)

od ..…./…............... do …..…./…............... ( miesiąc / rok)

Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie
usługi)

…………….………………………….………………
…………….…………………………. (nazwa i adres)

Dokument potwierdzający należyte wykonanie
wyżej wymienionej usługi

Nr strony oferty - …………………..……………

Czy wykonana usługa dotyczyła podmiotów
należących do segmentu Venture Capital,
Private Equity, Anioły Biznesu.

2.

Tak/Nie

Nazwa usługi

………………………………………………………

Krótki opis

……………………………………………………….

Wartość zamówienia (brutto)

1

W tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia odpowiednie warunki określone w
ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Do każdej wskazanej w wykazie usługi, należy dołączyć dokument potwierdzający, że usługa została wykonana
należycie.

Data wykonania (należy podać datę
rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi)

od ..…./…............... do …..…./…............... ( miesiąc / rok)

Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie
usługi)

…………….………………………….………………
…………….………………………….……………. (nazwa
adres)

Dokument potwierdzający należyte wykonanie
wyżej wymienionej usługi

Nr strony oferty - …………………..……………

Czy wykonana usługa dotyczyła podmiotów
należących do segmentu Venture Capital,
Private Equity, Anioły Biznesu.

i

Tak/Nie

Nazwa usługi

………………………………………………………

Krótki opis

……………………………………………………….

Wartość zamówienia (brutto)
Data wykonania (należy podać datę
rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi)
3.

od ..…./…............... do …..…./…............... ( miesiąc / rok)

Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie
usługi)

…………….………………………….………………
…………….………………………….……………. (nazwa
adres)

Dokument potwierdzający należyte wykonanie
wyżej wymienionej usługi

Nr strony oferty - …………………..……………

Czy wykonana usługa dotyczyła podmiotów
należących do segmentu Venture Capital,
Private Equity, Anioły Biznesu.

Tak/Nie

Do powyższego wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w nim usługi, o których mowa w pkt
VIII a), zapytania ofertowego, zostały wykonane należycie.

i

……………………………………………
miejscowość, data

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

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

Wymaganie Zamawiającego – wykaz osób odpowiedzialnych za realizowanie usługi – zgodnie z wymaganiem
przedstawionym w pkt VIII b)
Osoba 1
Imię i Nazwisko

………………………………………………………

Pełniona funkcja w zespole

……………………………………………………….

Poziom języka angielskiego

……………………………………………………….

Opis doświadczenia zawodowego

……………………………………………………….……………
………………………………………….…………………………
…………………………….………………………………………
……………….……………………………………………………
….……………………………………………………….…………
…………………………………………….………………………
……………………………….……………………………………
………………….……………………………………………….

Osoba 2
Imię i Nazwisko

………………………………………………………

Pełniona funkcja w zespole

……………………………………………………….

Poziom języka angielskiego

……………………………………………………….

Opis doświadczenia zawodowego

……………………………………………………….……………
………………………………………….…………………………
…………………………….………………………………………
……………….……………………………………………………
….……………………………………………………….…………
…………………………………………….………………………

……………………………….……………………………………
………………….……………………………………………….
Osoba 3
Imię i Nazwisko

………………………………………………………

Pełniona funkcja w zespole

……………………………………………………….

Poziom języka angielskiego

……………………………………………………….

Opis doświadczenia zawodowego

……………………………………………………….……………
………………………………………….…………………………
…………………………….………………………………………
……………….……………………………………………………
….……………………………………………………….…………
…………………………………………….………………………
……………………………….……………………………………
………………….……………………………………………….

Oświadczam, że informacje zawarte w załączniku nr 3 są zgodne z prawdą

……………………………………………
miejscowość, data

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

