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         Warszawa, 30 sierpnia 2022r. 

 

Zapytanie ofertowe nr: POPW/01/08/2022 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 

 

1. Zamawiający: 

VERESTRO SPÓŁKA AKCYJNA 
Ul. Promienna 10 
03-672 Warszawa 
NIP: 5252507899 
www.verestro.com 
 

2. Osoba upoważniona do kontaktu: 

 

Emilia Słomska   

E:mail: :  emilia.slomska@verestro.com   

 

  

3. Informacja na temat  Zamawiającego oraz realizowanego projektu 

 
Verestro S.A. to polski fin-tech as-a-service, mający główną siedzibę w Warszawie oraz oddziały  
regionalne zarówno w Polsce jak również w Sofii, Nowym Jorku, Sao Paulo, Buenos Aires oraz 
Bangkoku. Spółka od 11 lat dostarcza rozwiązania płatnicze bankom i partnerom na 5 kontynentach. 
W czerwcu 2020 roku Mastercard poinformował o inwestycji w spółkę Verestro, stając się jednym                        
z głównych udziałowców.  
Verestro specjalizuje się w rozwijaniu, integracji i zarządzaniu API oraz aplikacji mobilnych dla banków 
i partnerów fin-tech, operatorów komórkowych, merchantów. Głównymi obszarami rozwiązań 
oferowanych przez Verestro są min.: tworzenie i zarządzanie kat płatniczych, KYC, płatności NFC, HCE, 
QR i person-to-person, rozwiązań lojalnościowych. 
W związku z realizacją projektu pn.:  „ Poszerzenie rynku zbytu innowatorskiego produktu 
"Bussines Control" o 7 nowych krajów ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-
2020, Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2. Internacjonalizacja MSP, 
w ramach umowy o dofinansowanie nr:  POPW.01.02.00-06-0077/21-00 z dnia 19-07-2022r.  
zaplanowano realizację  kluczowych działań, mających na celu  zwiększenie aktywności biznesowej 
Verestro poprzez wejście na 7 nowych, zagranicznych rynków zbytu: Niemcy, Wielka Brytania, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur, Brazylia, USA i Kanada. Na rynkach tych będzie oferowany 
produkt cyfrowy Bussines Control.  
Planowany termin realizacji projektu: od  01.06.2022r. do 30.06.2023r. 
Zamawiający planuje wydłużyć okres realizacji projektu o 3  m-ce i przesunąć termin zakończenia 
realizacji projektu na dzień 30.09.2023r. W tym celu złożył stosowny wniosek do Instytucji 
Pośredniczącej. 
 

http://www.verestro.com/
mailto:emilia.slomska@verestro.com
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II. CEL POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWENIA 

 

1. Celem niniejszego postępowania ofertowego jest wybór Wykonawcy usług świadczonych                           

w związku z  realizacją zadania nr 3  „ Współpraca B2B z zewnętrznymi doradcami w ramach 

przygotowania do wdrożenia modelu biznesowego na rynkach zagranicznych” ,   

zaplanowanego w ramach projektu pn.   „ Poszerzenie rynku zbytu innowatorskiego 

produktu "Bussines Control" o 7 nowych krajów ” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska 

Wschodnia, Działania 1.2. Internacjonalizacja MSP, w  oparciu o zapisy umowy                                                    

o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-06-0077/21-00 z dnia 19-07-2022r. 

2. Zamawiający poszukuje Wykonawcy usług  doradczych w zakresie przygotowania do 

wdrożenia modelu biznesowego na rynkach zagranicznych, świadczonych przez 

wyspecjalizowanych doradców,  dedykowanych do współpracy na wybranych rynkach 

zagranicznych :  

Kanada, USA-  1 doradca ,   

Wielka Brytania i Niemcy - 1 doradca,   

Singapuru - 1 doradca,   

Brazylia - 1 doradca,   

Zjednoczone Emiraty Arabskie - 1 doradca.  

3. Tryb udzielenia zamówienia  

a) Przedmiotowe zamówienie nie jest objęte Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164).  

b)  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem wymogów 

dotyczących przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania 

Wykonawców w drodze stosowania zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych 

Ministra Inwestycji   i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2020 r. w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/2014-

2020/12(5)). 

c) Procedura wyboru przeprowadzona jest z wykorzystaniem bazy konkurencyjności pod 

adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ na której 

zamieszczona została  kompletna  dokumentacja związana z prowadzonym 

postępowaniem.  

d) Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających 

zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz 

gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych.  

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Rodzaj zamówienia- usługi 

2. Nazwa i kod zamówienia Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, 

drukowania i zabezpieczania 

72221000-0 - Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej 

79310000-0 - Usługi badania rynku 

 79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne  

79411100-9 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej 

 

3. Przedmiot zamówienia 

 
3.1 W związku z realizacją projektu nr: POPW.01.02.00-06-0077/21,  pt. „ Poszerzenie rynku 

zbytu innowatorskiego produktu "Bussines Control" o 7 nowych krajów ”, w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska 

Wschodnia, Działanie 1.2: Internacjonalizacja MŚP,  Verestro S.A. z siedzibą w Warszawie  

przy ul. Promiennej 10, 03-672 Warszawa , ogłasza postępowanie na wybór  Wykonawcy  

usług doradczych w zakresie przygotowania do wdrożenia modelu biznesowego na 

rynkach zagranicznych, świadczonych przez wyspecjalizowanych doradców, 

dedykowanych do współpracy na wybranych rynkach  zagranicznych:  

➢ Kanada, USA-  1 doradca ,  

➢ Wielka Brytania i Niemcy - 1 doradca,   

➢ Singapuru - 1 doradca,  

➢ Brazylia - 1 doradca,   

➢ Zjednoczone Emiraty Arabskie - 1 doradca.  

 
3.2 Z uwagi na szeroki zasięg geograficzny docelowych rynków zagranicznych do których 
Zamawiający planuje dotrzeć ze swoją ofertą produktową oraz ich odmienność względem 
preferencji  i uwarunkowań biznesowych, przedmiot zamówienia został podzielony na 
następujące części : 

 
Cześć I- Usługa doradcza w ramach przygotowania do wdrożenia modelu biznesowego                           
na rynkach zagranicznych – Kanada, USA 

 
Szczegółowy zakres usługi Część I obejmuje : 
 
➢ Aktywne wyszukiwanie, selekcję, a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami 

zagranicznymi z docelowego rynku ( Kanada, USA) w celu  doprowadzenia do etapu 
negocjacji handlowych (zakres usługi nie obejmuje usług pośrednictwa handlowego oraz 
doradztwa związanego z bezpośrednim uczestnictwem doradcy w negocjacjach), 

➢ Przygotowanie kanałów dystrybucji oraz kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego 
umożliwiającego wejście na rynek  zagraniczny ( Kanada, USA), 

➢ Badanie trendów w branży fintech i potrzeb klientów w celu opracowania ulepszonych                
i dostosowanych rozwiązań , 

➢ Dobór odpowiednich narzędzi i produktów do zapewnienia sukcesu komercyjnego 
Verestro na danym rynku docelowym ( Kanada, USA), 

➢ Wymagane inicjowanie około 15 kontaktów miesięcznie z potencjalnymi odbiorcami                                      
z docelowych rynków ( Kanada, USA)                           
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➢ Termin realizacji usługi 10 m-cy , licząc bieg  terminu od daty podpisania umowy                          

o współpracy, 

➢ Wymagane miesięczne zaangażowanie w ilości 160 godzin miesięcznie, 

➢ Przewidziane łączne zaangażowanie w przewidzianym okresie współpracy - 10 m-cy 

wyniesie łącznie: 1600 godzin ( słownie: jeden tysiąc sześćset godzin) , 

➢ Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania miesięcznych raportów                                 

z podejmowanych działań związanych z przedmiotem zamówienia oraz zrealizowanej 

liczby godzin usługi doradczej. 

 
Cześć II - Usługa doradcza w ramach przygotowania do wdrożenia modelu biznesowego na 
rynkach zagranicznych- Wielka Brytania, Niemcy 
 
Szczegółowy zakres usługi Część II obejmuje : 
 
➢ Aktywne wyszukiwanie, selekcję, a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami 

zagranicznymi z docelowego rynku ( Wielka Brytania, Niemcy ) w celu  doprowadzenia 

do etapu negocjacji handlowych (zakres usługi nie obejmuje usług pośrednictwa 

handlowego oraz doradztwa związanego z bezpośrednim uczestnictwem doradcy                      

w negocjacjach), 

➢ Przygotowanie kanałów dystrybucji oraz kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego 

umożliwiającego wejście na rynek  zagraniczny ( Wielka Brytania, Niemcy), 

➢ Badanie trendów w branży fintech i potrzeb klientów w celu opracowania ulepszonych                     

i dostosowanych rozwiązań , 

➢ Dobór odpowiednich narzędzi i produktów do zapewnienia sukcesu komercyjnego 

Verestro na danym rynku docelowym ( Wielka Brytania, Niemcy) 

➢ Wymagane inicjowanie około 15 kontaktów miesięcznie z potencjalnymi odbiorcami                        

z docelowych rynków ( Wielka Brytania, Niemcy) 

➢ Termin realizacji usługi 10 m-cy , licząc bieg  terminu od daty podpisania umowy                          

o współpracy 

➢ Wymagane miesięczne zaangażowanie w ilości 160 godzin miesięcznie.  

➢ Przewidziane łączne zaangażowanie w przewidzianym okresie współpracy - 10 m-cy 

wyniesie łącznie: 1600 godzin ( słownie: jeden tysiąc sześćset godzin)  

➢ Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania miesięcznych raportów                                                 

z podejmowanych działań związanych z przedmiotem zamówienia oraz zrealizowanej 

liczby godzin usługi doradczej. 

 
Cześć III- Usługa doradcza w ramach przygotowania do wdrożenia modelu biznesowego na 
rynkach zagranicznych – Singapur 
 
Szczegółowy zakres usługi Część III obejmuje : 
 

➢ Aktywne wyszukiwanie, selekcję, a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami 

zagranicznymi z docelowego rynku ( Singapur) w celu  doprowadzenia do etapu 

negocjacji handlowych (zakres usługi nie obejmuje usług pośrednictwa handlowego oraz 

doradztwa związanego z bezpośrednim uczestnictwem doradcy w negocjacjach), 
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➢ Przygotowanie kanałów dystrybucji oraz kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego 

umożliwiającego wejście na rynek  zagraniczny ( Singapur), 

➢ Badanie trendów w branży fintech i potrzeb klientów w celu opracowania ulepszonych i 

dostosowanych rozwiązań , 

➢ Dobór odpowiednich narzędzi i produktów do zapewnienia sukcesu komercyjnego 

Verestro na danym rynku docelowym ( Singapur), 

➢ Wymagane inicjowanie około 15 kontaktów miesięcznie z potencjalnymi odbiorcami z 

docelowych rynków ( Singapur), 

➢ Termin realizacji usługi 10 m-cy , licząc bieg  terminu od daty podpisania umowy                          

o współpracy, 

➢ Wymagane miesięczne zaangażowanie w ilości 160 godzin miesięcznie,  

➢ Przewidziane łączne zaangażowanie w przewidzianym okresie współpracy - 10 m-cy 

wyniesie łącznie: 1600 godzin ( słownie: jeden tysiąc sześćset godzin)  

➢ Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania miesięcznych raportów z 

podejmowanych działań związanych z przedmiotem zamówienia oraz zrealizowanej 

liczby godzin usługi doradczej. 

 
Cześć IV- Usługa doradcza w ramach przygotowania do wdrożenia modelu biznesowego na 
rynkach zagranicznych- Brazylia 

 
Szczegółowy zakres usługi Część IV obejmuje:  
 
➢ Aktywne wyszukiwanie, selekcję, a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami 

zagranicznymi z docelowego rynku ( Brazylia) w celu  doprowadzenia do etapu negocjacji 

handlowych (zakres usługi nie obejmuje usług pośrednictwa handlowego oraz doradztwa 

związanego z bezpośrednim uczestnictwem doradcy w negocjacjach), 

➢ Przygotowanie kanałów dystrybucji oraz kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego 

umożliwiającego wejście na rynek  zagraniczny ( Brazylia), 

➢ Badanie trendów w branży fintech i potrzeb klientów w celu opracowania ulepszonych i 

dostosowanych rozwiązań , 

➢ Dobór odpowiednich narzędzi i produktów do zapewnienia sukcesu komercyjnego 

Verestro na danym rynku docelowym ( Brazylia), 

➢ Wymagane inicjowanie około 15 kontaktów miesięcznie z potencjalnymi odbiorcami z 

docelowych rynków ( Brazylia) 

➢ Termin realizacji usługi 10 m-cy , licząc bieg  terminu od daty podpisania umowy                          

o współpracy 

➢ Wymagane miesięczne zaangażowanie w ilości 160 godzin miesięcznie.  

➢ Przewidziane łączne zaangażowanie w przewidzianym okresie współpracy - 10 m-cy 

wyniesie łącznie: 1600 godzin ( słownie: jeden tysiąc sześćset godzin)  

➢ Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania miesięcznych raportów z 

podejmowanych działań związanych z przedmiotem zamówienia oraz zrealizowanej 

liczby godzin usługi doradczej. 
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Część V usługa doradcza w ramach przygotowania do wdrożenia modelu biznesowego na 
rynkach zagranicznych- Zjednoczone Emiraty Arabskie 

 
Szczegółowy zakres usługi Część V obejmuje : 
 
➢ Aktywne wyszukiwanie, selekcję, a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami 

zagranicznymi z docelowego rynku ( Zjednoczone Emiraty Arabskie) w celu  

doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych (zakres usługi nie obejmuje usług 

pośrednictwa handlowego oraz doradztwa związanego z bezpośrednim uczestnictwem 

doradcy w negocjacjach), 

➢ Przygotowanie kanałów dystrybucji oraz kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego 

umożliwiającego wejście na rynek  zagraniczny ( Zjednoczone Emiraty Arabskie), 

➢ Badanie trendów w branży fintech i potrzeb klientów w celu opracowania ulepszonych i 

dostosowanych rozwiązań , 

➢ Dobór odpowiednich narzędzi i produktów do zapewnienia sukcesu komercyjnego 

Verestro na danym rynku docelowym ( Zjednoczone Emiraty Arabskie), 

➢ Wymagane inicjowanie około 15 kontaktów miesięcznie z potencjalnymi odbiorcami z 

docelowych rynków ( Zjednoczone Emiraty Arabskie) 

➢ Termin realizacji usługi 10 m-cy , licząc bieg  terminu od daty podpisania umowy                          

o współpracy 

➢ Wymagane miesięczne zaangażowanie w ilości 160 godzin miesięcznie.  

➢ Przewidziane łączne zaangażowanie w przewidzianym okresie współpracy - 10 m-cy 

wyniesie łącznie: 1600 godzin ( słownie: jeden tysiąc sześćset godzin)  

➢ Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania miesięcznych raportów z 

podejmowanych działań związanych z przedmiotem zamówienia oraz zrealizowanej 

liczby godzin usługi doradczej. 

 

3.2  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
 

3.3 Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części  zamówienia  opisaną w ppkt.3.2 

powyżej,  jak również złożyć kompleksową ofertę na wszystkie części zamówienia, pod 

warunkiem, że spełnienia stawiane przez Zamawiającego kryteria  udziału    w 

postępowaniu których mowa w rozdziale IV  zapytania ofertowego.  Każda z części 

zamówienia będzie oceniania oddzielnie, zgodnie z przyjętymi  w zapytaniu ofertowym 

kryteriami Oceny Ofert.   

3.4 Wykonawca nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

4. Harmonogram realizacji zamówienia 
 

4.1 Przewidziany termin podpisania umowy w terminie ważności oferty, której wymagany 

okres ważności wynosi 30 dni. 

4.2 Przewidziany termin wykonania zamówienia dla poszczególnych części przedmiotu 

zamówienia wynosi 10 m-cy , licząc bieg terminu od daty podpisania umowy o współpracy. 
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4.3 Rozliczenie usługi w okresach miesięcznych. Miesięczna wartość wynagrodzenia obejmuje 

świadczenie usługi doradczej w wymiarze 160 godzin pomnożonej przez stawkę  za 1 

godzinę usługi doradczej wskazaną w ofercie . 

4.4 Termin zapłaty: 14 dni od daty zatwierdzenia  raportu miesięcznego złożonego przez 
Wykonawcę. 

 

IV . Warunki udziału w postępowaniu oraz  sposób dokonywania oceny ich spełniania 

 

1. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy nie są 

wykluczeni  z udziału postępowaniu na podstawie zapisów w rozdziale IX  niniejszego 

zapytania oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:  

 

1.1.  Zapewnią osoby zdolne do wykonania zamówienia 

 

Wykonawca zapewni na potrzeby realizacji zamówienia  osoby zdolne do wykonania przedmiotu 

zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym , które: 

 

a)   Posiadają  wiedzę  i doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze  

podobnym/zbliżonym do zakresu usługi wskazanej w przedmiocie zamówienia na następujących 

rynkach zagranicznych: 

 

➢ Część I: Kanada, USA  , ( 1 osoba) 

➢ Część II : Wielka Brytania i Niemcy ( 1 osoba)  

➢ Cześć III : Singapur; ( 1 osoba) 

➢ Cześć IV : Brazylia   ( 1 osoba) 

➢ Cześć V : Zjednoczone Emiraty Arabskie ( 1 osoba) 

 

Wykonawca zapewni osoby zdolne do realizacji zamówienia, które  wykażą , że w okresie ostatnich 3 

(trzech) lat przed upływem terminu składania ofert,  należycie wykonały na rzecz różnych podmiotów 

co najmniej 3 (trzy) zamówienia, których przedmiotem było wykonanie usługi o zakresie 

podobnym/zbliżonym do  zakresu usługi wskazanej w przedmiocie zamówienia na następujących 

rynkach zagranicznych: 

 

➢ Dla części I – usługi doradcze związane dot. docelowym rynkiem – Kanada, USA  

➢ Dla części II – usługo doradcze wiązane z docelowym rynkiem –  Wielka Brytania i Niemcy  

➢ Dla Części III- usługi doradcze wiązane z docelowym rynkiem- Singapur   

➢ Dla części IV- usługi doradcze związane z docelowym rynkiem- Brazylia  

➢ Dla części V  - usługi doradcze związane z docelowym rynkiem- Zjednoczone Emiraty Arabskie  

 

b). Posiadają znajomość j. angielskiego na poziomie C2, wg skali Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego ( z łatwością rozumie praktycznie wszystko co usłyszy i przeczyta, potrafi 

streszczać informacje i argumenty pochodzące z różnych, pisanych i ustnych źródeł, spójnie i logicznie 
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przekazując ich treść, wyraża swoje myśli spontanicznie, płynnie i precyzyjnie, subtelnie rozgraniczając 

znaczenie nawet bardziej złożonych wypowiedzi). 

 

Sposób dokonania oceny  w ramach kryterium ppkt 1.1 lit. a) 

  

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w ppkt. 1.1 

lit. a) na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawierającego min. wykaz zrealizowanych usług 

przez osoby biorące udział w realizacji zamówienia  (wzór Wykazu wykonanych usług stanowi 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) oraz dowodów potwierdzających, że usługi wskazane                                 

w Wykazie wykonanych usług zostały wykonane należycie . 

UWAGA! 

W przypadku składania oferty częściowej w załączniku 3 Oferent winien wskazać odpowiednio części 

zamówienia, których dotyczy składane Oświadczenie. 

Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi mogą być min. referencje ,  protokoły 

odbioru opatrzone klauzulą ,,bez zastrzeżeń’’ lub równoważną, świadectwa pracy, listy polecające itp. 

 

Sposób dokonania oceny  w ramach kryterium ppkt. 1.1 lit. b) 

  

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w ppkt.  

1.1 lit b) na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 

do Zapytania ofertowego, oraz dokumentów potwierdzających deklarowaną znajomość                                           

j. angielskiego.  

Dokumentami potwierdzającymi znajomość j. angielskiego mogą być w szczególności certyfikaty 

językowe, bądź inne dokumenty równoważne,   potwierdzające posiadane kompetencje  językowe 

każdej z osób wymienionych w wykazie osób biorących udział w realizacji zamówienia wykazanych w 

Załączniku nr 3 do Zapytania. 

 

V. KRYTERIA OCENY PUNKTOWEJ OFERT 
 

Przyjęte kryteria oceny punktowej ofert :  

 

1. Kryterium „Cena całkowita brutto” (C)   – waga  100%,. 

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „ CENA” ( C ) 

 

LP Nazwa kryterium oceny ofert Sposób przyznawania 

punktacji* 

Waga Punkty 

1 Cena C= Cn/Co x 100 pkt 100%  100 pkt. 
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*Objaśnienia symboli: 

C – kryterium „Cena”.  

Cn - najniższa cena brutto otrzymanej oferty 

Co – oferowana cena brutto ocenianej oferty 

 

Każda z części zamówienia będzie oceniania oddzielnie, zgodnie z przyjętymi  w zapytaniu ofertowym 

kryteriami Oceny Ofert 

 

Oferta dla każdej części przedmiotu zamówienia może otrzymać maksymalnie 100 punktów, co stanowi 

sumę maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania w ramach przyjętych kryteriów oceny ( 

CENA) . 

 

Wykonawcy w Formularzu oferty winni wskazać m.in.: 

➢ cenę jednostkową netto, 

➢ cenę jednostkową brutto, 

➢ stawkę VAT, 

➢ kwotę VAT, 

➢ łączną cenę oferty netto, 

➢  łączną cenę oferty brutto, 

 

W kryterium „Cena całkowita brutto” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych 

przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.  

W formularzu należy podać cenę netto, mającą zastosowanie stawkę podatku VAT, wysokość podatku VAT 

i wartość brutto, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady 

zaokrąglania liczb. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 

Cena całkowita brutto określona w ofercie  musi  być skalkulowana w sposób jednoznaczny , bez podziału 

na wartości zależne od wielkości zamówienia i uwzględniać wszelkie koszty związane ze świadczeniem 

usługi. 

Cena całkowita brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i czynniki cenotwórcze związane                                         

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna ,nie dopuszcza się składania ofert 

wariantowych 

Dla porównania ofert pod uwagę będzie brana całkowita cena brutto wyrażona w złotówkach ( PLN). 

Jeżeli Wykonawca określił cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją po średnim kursie NBP z 

dnia upublicznienia Zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności .Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP 

nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem upublicznienie 

Zapytania ,w którym kurs dla danej waluty został opublikowany. 

Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczania 

podatku w Polsce podają tylko cenę netto. Zamawiający dla porównania ofert doliczy do przedstawionej 

ceny netto Wykonawców zagranicznych, kwotę należnego ( obciążającego Zamawiającego z tytułu 

realizacji umowy) podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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Ocena końcowa oferty: 

 

Liczba punktów za poszczególne kryteria oceny punktowej zostaną zsumowane i będą stanowić końcową 

ocenę oferty, liczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

 

 K (ocena końcowa) = C 

 

 

VI. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT 

 

1. Ocena formalna ofert polegać będzie na weryfikacji spełnienia przez oferenta warunków 

opisanych  w niniejszym zapytaniu dotyczących kwalifikowania się oferenta oraz oferty tj. 

- czy oferent nie jest wykluczony z udziału w postępowaniu , 

- czy oferent spełnia wymogi stawiane rozdziale IV tj. warunkach udziału w postępowaniu. 

- czy oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania, zgodnie z załączonym wzorem  

  formularza oferty oraz zawiera wszystkie wymagane załączniki, 

- czy oferta została złożona w określonym terminie oraz w sposób określony w zapytaniu, 

- czy złożona oferta zawiera informacje niezbędne do dokonania oceny punktowej. 

2. W ocenie punktowej wezmą udział wyłącznie te oferty, które spełniać będą kryteria formalne 

   oceny ofert  oraz kryteria udziału w postępowaniu opisane w rozdziale IV. 

3. Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów. 

4. Zamawiający dopuszcza  możliwość przeprowadzenia negocjacji w przypadku uzyskania takiej samej 

liczby punktów przez  Oferentów. W tym celu wyznaczy dodatkowy termin, w którym Oferenci złożą 

aktualizację swoich ofert, proponując nowe warunki realizacji zamówienia objęte kryteriami oceny. 

Aktualizacja oferty nie może zawierać wartości mniej korzystnych dla Zamawiającego                                      

w porównaniu do pierwotnej oferty. 

 

VII. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERT 
 

Oferta spełniająca wymagania określone w ogłoszeniu sporządzana jest według wzoru formularza 

oferty, stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego zapytania.  

Oferta musi zawierać następujące elementy: 

1. Datę przygotowania i termin ważności oferty 

2. Dane kontaktowe. 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – załącznik nr 2. 

4. Oświadczenia  potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu – załącznik 

nr 3. 

5. Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu kryteriów oceny punktowej  oferty 

(cena). 

6. Ofertę należy sporządzić w j. polskim lub j. angielskim. Dokumenty sporządzone w innych 

językach powinny być złożone wraz z ich tłumaczeniem na j. polski lub j. angielski.  

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .  

8. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na daną cześć przedmiotu zamówienia. Złożenie 

większej ilości ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Oferenta. 
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9. Wykonawca będzie związany ofertą w terminie 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin  związania 

ofertą. 

 

VIII. TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI SKŁADANIA OFERT 

 

Ofertę należy składać poprzez jeden, dogodny dla Oferenta sposób: 

 

1. Przesłać na adres siedziby Zamawiającego tj.:  

 

VERESTRO SPÓŁKA AKCYJNA 

Ul. Promienna 10 

03-672 Warszawa 

 

Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie opisanej: „ POPW/01/08/2022- usługa 

doradcza -wdrożenie modelu biznesowego na rynkach zagranicznych” 

 

2. Dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego tj.: 

VERESTRO SPÓŁKA AKCYJNA 

Ul. Promienna 10 

03-672 Warszawa 

 

Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie opisanej: ” POPW/01/08/2022- usługa 

doradcza -wdrożenie modelu biznesowego na rynkach zagranicznych”. 

Godziny funkcjonowania biura: 

 poniedziałek – piątek w godz. 09.00-17.00.  

3. Przesłać plik elektroniczny oferty na adres:  :  emilia.slomska@verestro.com  

Plik ofertowy powinien być zapisany i dostarczony w formacje PDF.  

W temacie  maila prosimy umieścić informację:  „ POPW/01/08/2022- usługa doradcza -wdrożenie 

modelu biznesowego na rynkach zagranicznych”  

4.Złożyć ofertę w wersji elektronicznej z wykorzystaniem funkcjonalności bazy konkurencyjności. W 

przypadku wyboru tego sposobu złożenia oferty, Oferent powinien kierować się „Instrukcją 

użytkownika dla systemu Baza konkurencyjności 2021” , która jest przeznaczona dla użytkowników 

systemu BK2021, których głównym celem jest złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Pełna  treść instrukcji dla oferenta jest dostępna na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

Oferty należy dostarczyć do dnia: 30.09.2022r.  

 W przypadku ofert dostarczonych za pośrednictwem poczty polskiej bądź kuriera decyduje data 

wpływu do siedziby firmy, a nie data nadania.  

Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez 

Oferenta i przesłane w formie skanu dokumentu . Plik ofertowy powinien być zapisany  i dostarczony 

w formacje PDF.  

mailto:emilia.slomska@verestro.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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5.Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty spełniające wszystkie wymagania określone w rozdziale: IV, 

VII,VIII, IX. 

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

   treści złożonych ofert. 

9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów poprzez zamieszczenie 

stosownej informacji w bazie konkurencyjności pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,  oraz przesłanie stosownej informacji  

e-mailowo. 

 

IX. INFORMACJE NA TEMAT WYKLUCZENIA  

 

1. W postępowaniu mogą brać udział jedynie Oferenci, którzy: 

 

a) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy  Zamawiającym 

lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   

  Pełnomocnika 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii   

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia  w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty, które w okresie udzielania zamówienia pozostają 

z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności Zamawiającego przy udzielaniu zamówienia.  

 

b) Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.                                      

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) Zamawiający  

wyklucza z udziału w postępowaniu osoby i podmioty, względem których zastosowane 

zostaną środki sankcyjne, o których mowa w przedmiotowym akcie prawnym.  

 

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami (art. 3 ust. 2 ww. ustawy) środki sankcyjne będą dotyczyły                       

w szczególności osób i podmiotów dysponujących środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami 

gospodarczymi w rozumieniu rozporządzenia 765/20061 lub rozporządzenia 269/20142, bezpośrednio 

lub pośrednio wspierających:  

1). agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r.  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


   

13 
 

lub  

2) poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji 

demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub 

praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi  

– lub 

 bezpośrednio związanych z takimi osobami lub podmiotami, w szczególności ze względu na 

powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, lub wobec 

których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu dysponowanych przez nie takich 

środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych. 

 

Weryfikacja spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu  o którym mowa w rozdziale IX 

pkt 1 lit. a) , lit. b)  odbywa się na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 2). 

 

 

X. DODATKOWE INFORMACJE 

 
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.  

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających/podobnych (polegających 

na powtórzeniu tego samego typu usług)., o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5 

Wytycznych. 

3. Umowa w sprawie wykonania zamówienia, którego przedmiot został określony w niniejszym 

zapytaniu ofertowym, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. 

4. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów oceny  przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

udzielonego zamówienia, Zamawiający dokona wybory oferty  najkorzystniejszej  spośród 

pozostałych ofert złożonych bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

7. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub 

uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego.  

8. Do udzielania wyjaśnień w sprawie zapytania ofertowego upoważniona jest: Emilia Słomska    

9. Pytania związane z Zapytaniem Ofertowym można zadać z wykorzystaniem funkcjonalności 

bazy konkurencyjności. Na karcie ogłoszenia dostępna jest zakładka „Pytania”. W tym miejscu 

można zadać pytanie, a także zobaczyć pytania zadane przez innych oferentów wraz                                   

z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego.  

10. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

Zapytania wpłynie do Zamawiającego w terminie umożliwiającym udzielenie odpowiedzi przed 

upływem terminu składania ofert. 

11. W przypadku, gdy zmiana zapytania powodować będzie konieczność modyfikacji treści 

Zapytania ofertowego Zamawiający dokona stosownej korekty oraz wydłuży termin 

przewidziany na składanie ofert. 
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12. Wszelkie ewentualne zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia w toku postępowania ofertowego 

będą umieszczane wyłącznie w Bazie Konkurencyjności.  

13. Przed terminem składania ofert Oferenci winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonego 

zapytania ofertowego w celu zapoznania się z treścią ewentualnych zmian czy wyjaśnień. 

14. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Oferent.  

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 

podania przyczyn.  

16. Informację o wyniku postępowania Zamawiający opublikuje w ten sam sposób, w jaki 

opublikowane zostało Zapytanie. 

 

XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania 

Wykonawcą, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 

podawanych warunków ich wprowadzenia:  

1.1 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy                                           

z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w sytuacjach określonych w części 6.5.2 pkt. 20 lit. b) - e) Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

1.2 Termin obowiązywania umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach: 

a) W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza 

kontrolą Stron Umowy. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas 

wystąpienia zdarzenia oraz usuwania jego skutków.  

b) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, pod 

warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli 

przewidzieć na etapie publikacji Zapytania ofertowego lub składania oferty i nie jest przez nich 

zawiniona. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji 

okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca nie odpowiadają;  

c) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie Zamawiającego wymagających 

akceptacji Instytucji Pośredniczącej. W takim przypadku termin realizacji Umowy może zostać 

wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu przez 

Zamawiającego do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.   

 

1.3 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie może ulec zmianie w następujących 

przypadkach:  

a) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez 

Wykonawcę, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek 

tematu ujętego Umową;  

b)  Nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie 

w sposób odpowiedni, tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu 

dostawy objętej umową która na dzień zmiany stawki podatku nie została jeszcze rozliczona. 
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1.4 Inne zmiany  

a) W przypadku zmiany regulacji prawych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez 

Wykonawcę, lub podpisania umowy, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu 

realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego umową. 

2. Warunki zmian:  

2.1 Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;  

2.2 Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ART. 13 ORAZ ART. 14 ROZPORZĄDZENIA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (RODO) 

 

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:                            

1. Administratorem danych osobowych jest   Verestro S.A. z siedzibą w Warszawie przy   

ul. Promiennej 10 , 03-672 Warszawa , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego Prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa, pod nr KRS: 0000842010 , NIP:  

5252507899, REGON: 142961695 , e-mail: : iod@verestro.com 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                                               

z postępowaniem o udzielenie zamówienia w ramach projektu zgodnie Zapytaniem ofertowym nr: 

POPW/01/08/2022 

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja z postępowania;  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia od dnia przyznania ostatniej pomocy 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;  

5. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych wynika z udziału w postępowaniu                                 

o udzielenie zamówienia objętego Zapytaniem ofertowym nr: POPW/01/08/2022 

6. W odniesieniu do otrzymanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

7. Wykonawca posiada:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;  

c) 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;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

8. Nie przysługuje Wykonawcy:  

mailto:iod@verestro.com
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a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Powyższe informacje Wykonawca ma obowiązek przekazania wszystkim osobom, których dane 

osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na 

Zapytanie Ofertowe nr: POPW/01/08/2022 i realizacją zamówienia, co Wykonawca potwierdza 

stosownym oświadczeniem o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych                       

w art. 13 lub art. 14 RODO zawartym w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik  nr 1 do Zapytania 

ofertowego. 

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI  
 

1. Formularz oferty- wzór 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu- wzór 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- wzór 

 

 


