
S-NET Sp. z o.o.  

ul. J. Lea 114  

30-133 Kraków 

Kraków, dn. 03.11.2017r. 
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Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E     nr ……. 

Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych  

do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż 

akcji) oraz wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect realizowane  

w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału 

podwyższonego ryzyka" Poddziałanie 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego  

– 4 Stock". 

 

Zamawiający:  

S-NET Sp. z o.o.  

ul. J. Lea 114  

30-133 Kraków 

Rodzaj zamówienia:  

Usługi doradcze 

Nazwa projektu: 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym 

z rynku NewConnect dla S-NET Sp. z o.o. 

 

Przedmiot zamówienia: 

Kod CPV : 66100000-1   

Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych  

do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja 

 i sprzedaż akcji) oraz wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu  

na NewConnect, obejmującej przygotowanie  wyceny spółki dwoma metodami, opracowanie 

memorandum informacyjnego w zakresie informacji o emisji oraz opracowanie prezentacji 

inwestorskiej w zakresie  wstępnego harmonogramu oferty i opisu mechanizmów transakcji 

i wstępnych parametrów inwestycji. 

 

 

 

 



Wykonawca przedmiotu zamówienia 

Dom maklerski posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej wydane przez 

Komisję Nadzoru Finansowego oraz posiadający status Autoryzowanego Doradcy NewConnect 

nadany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. 

 

Warunki udziału w postępowaniu 

1. Oferta musi zawierać: Pełną nazwę i adres Wykonawcy, NIP, REGON, nr telefonu, adres 

e-mail, adres strony internetowej. 

2. Oferty należy składać w języku polskim. 

3. Oferty należy składać w formie pisemnej. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

5. Oferta powinna zawierać cenę całkowitą netto i brutto.  

6. Termin ważności oferty: 15.12.2017 r. 

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.12.2018 r. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych 

 i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego. 

9. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę jedynie oferty spełniające 

wszystkie wymagania. 

 

Kryteria oceny oferty 

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów wynosi – 100 pkt. 

Cena oferty – 100 pkt.  

Co = C min/C* 100 pkt 

Co – kryterium cena 

Cmin – najniższa cena w postępowaniu 

C - cena netto złożonej oferty 

 

Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.11.2017r. godz. 18:00 w formie pisemnej w siedzibie 

Zamawiającego J. Lea 114, 30-133 Kraków lub przesłać droga elektroniczną pod adres: 

zarzad@s-net.pl 

 

Warunki podpisania umowy 

1. Warunkiem zawarcia umowy z wybranym Oferentem jest podpisanie przez Zamawiającego 

umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.1.5 POIR 2014-2020 oraz 

uzyskania zgody PARP na zlecenie oferentowi wykonania zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert. 

 



 

 

 

Informacja na temat wykluczenia z postępowania 

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, 

 tj. 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

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. 

 

Warunki zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia wykonania 

umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

 

 

 

Załącznik: Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

 

  



Załącznik nr 1 

 

Nazwa i adres Oferenta 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

O Ś W I A D C Z E N I E   O  B R A K U  P O D S T A W  D O  W Y K L U C Z E N I A 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradczych na rzecz spółki 

S-NET Sp. zo.o. w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP  

z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka" Poddziałanie 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie 

do rynku kapitałowego – 4 Stock", 

Oświadczam, że 

jako Oferent nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

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. 

 

 

 

………………………………………………              ……………………………………………………… 

(data)                                                                                                          (czytelny podpis osoby upoważnionej 

            do reprezentowania Oferenta) 

 

 

 

 


