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Gdańsk, 25.10.2018 r. 

 

Pytania i odpowiedzi 

do Zapytania Ofertowego nr 1/2018/PP/ZK Z DNIA 19.10.2018 r. 

 

Pytanie nr 1 

Pytanie Zainteresowanego dotyczące treści Zapytania Ofertowego, Rozdział VI WARUNKI 

UDZIALU W POSTĘPOWANIU 

1.1. prosimy o doprecyzowanie, czy wykazywane trzy usługi w zakresie sporządzania wzoru umowy 

pomiędzy przedsiębiorcą polskim i osoba zagraniczną lub przedsiębiorcą zagranicznym mają być 

usługami świadczonymi zarówno na rzecz klienta polskiego, jak i zagranicznego; pytanie wynika  

z treści formularza (Załącznik nr 2), który niejako łączy oba warunki tzn. 1. sporządzenie wzoru 

umowy i 2. obsługa prawna osoby zagranicznej lub przedsiębiorstwa zagranicznego w wymiarze 

co najmniej 10 godzin, dlatego powstaje wątpliwość czy wykazywane usługi winny być usługami 

świadczonymi równocześnie na rzecz tego samego klienta, czy te dwa warunki są warunkami 

niezależnymi i należy je wykazać osobno, tj. odrębnie usługi polegające na sporządzeniu umowy 

(…) i odrębnie obsługę prawną osoby zagranicznej/przedsiębiorstwa zagranicznego 

 

1.2. czy oświadczenie Wykonawcy o należytym wykonaniu usług wykazywanych w celu potwierdzenia 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wraz z uzasadnieniem, że  

z uwagi na krótki termin składania ofert niemożliwe było pozyskanie referencji od klienta, będzie 

wystarczającym dowodem złożonym w celu udokumentowania wykazywanych usług;  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 

1.1 Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z treścią Zapytania ofertowego, Rozdział VI ust. 2, są to dwa 

niezależne warunki i Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca wykazał ,że sporządził wzór 

umowy i wykonywał obsługę prawną na rzecz tego samego klienta.  Z tego powodu w Załączniku 

nr 2 przewidziano obie sytuacje rozłącznie. W zakresie warunku pierwszego chodzi o umowę 

pomiędzy przedsiębiorcą polskim i (osobą zagraniczną lub przedsiębiorcą zagranicznym)  

w związku z objęciem zamówieniem sporządzenia wzoru umowy akceleracji właśnie pomiędzy 

polskim przedsiębiorcą, a (osobą zagraniczną lub przedsiębiorcą zagranicznym) stosując zasadę 

proporcjonalności pomiędzy przedmiotem zamówienia, a żądanym doświadczeniem. W warunku 

drugim Zamawiający żąda potwierdzenia wykonania obsługi prawnej na rzecz osoby zagranicznej 

lub przedsiębiorcy zagranicznego w wymiarze 10 godzin odrębnie i niezależnie od sporządzenia 

wzoru umowy.  

 

1.2 Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z treścią Zapytanie ofertowego, Rozdział VI ust. 3  

w wyjątkowych sytuacjach o obiektywnym charakterze dopuszcza się niedołączanie referencji 

klienta, jednakże zgodnie z treścią Zapytania ofertowego Rozdział VI ust. 3 oraz Załącznik Nr 2 do 
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Zapytania ofertowego, jeżeli Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów wymaganych 

przez Zamawiającego może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 

spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu wraz  

z oświadczeniem Wykonawcy wskazującym na przyczyny braku referencji lub innych dokumentów 

potwierdzających wykonanie usługi.  Złożenie samego oświadczenia nie jest wystarczające.  

 

Pytanie nr 2 

Pytanie Zainteresowanego dotyczące treści Zapytania Ofertowego, Rozdziału VII KRYTERIA 

WYBORU OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

W związku z zapisami treści Zapytania w pkt VIII tj. informacją, że kryterium oceny stanowią Cena 1 

(30%) oraz Cena 2 (70%) i jednocześnie zapisem „Wykonawca, który przedstawi najdłuższy termin 

płatności otrzyma 70 punktów, pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniej punktów, stosownie 

do ww. wzoru. Stosowana punktacja 0-70 pkt”, prosimy o informację czy termin płatności stanowi jedno 

z kryteriów oceny ofert i w jakim wymiarze procentowym / punktowym. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania Ofertowego jak w załączniku. 

 

Pytanie nr 3 

Pytanie Zainteresowanego dotyczące treści Zapytania Ofertowego, Rozdziału III OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

czy beneficjentami końcowymi są wyłącznie podmioty zagraniczne; uprzejmie prosimy też o informację 

z jakiej branży oraz z jakich państw pochodzą beneficjenci końcowi 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3 

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z Regulaminem naboru dla pilotażu Poland Prize, dostępnym na 

stronie internetowej wskazanej przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym, Rozdział III ust. 2 pkt. 

b, poprzez beneficjenta końcowego należy rozumieć przedsiębiorcę będącego mikroprzedsiębiorcą lub 

małym przedsiębiorcą  w rozumieniu  załącznika  I  do rozporządzenia Komisji nr 651/2014, który jest 

uczestnikiem programu akceleracyjnego, spełnia  warunki  określone  w  §  21 rozporządzenia  POIR  

oraz  działa w  formie  spółki kapitałowej, w której co najmniej połowę udziałów lub akcji posiadają 

osoby, które nie posiadają polskiego  obywatelstwa  i co  najmniej  jeden  z  członków zarządu  spółki  

nie posiada polskiego obywatelstwa. Zamawiający kieruje swój Projekt do beneficjentów końcowych  

z branży ICT, z krajów: Wielka Brytania, Niemcy oraz Szwecja, jednak nie wyklucza udziału 

beneficjentów końcowych z innych krajów. 

Pytanie nr 4  

Pytanie Zainteresowanego dotyczące treści Zapytania Ofertowego, Rozdziału III OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

czy wykonawca bierze udział w negocjowaniu z beneficjentami umowy akceleracji 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4 

Zamawiający nie przewiduje negocjacji Umowy akceleracji z beneficjentami końcowymi. 

Pytanie nr 5 

Pytanie Zainteresowanego dotyczące treści Zapytania Ofertowego, Rozdziału III OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Czy w każdej turze bierze udział 6 beneficjentów 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5 

 

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z treścią Zapytanie ofertowego, Rozdział IV ust. 2 pkt c, Obsługa 

prawna w zakresie wsparcia i doradztwa obejmować będzie łącznie 18 beneficjentów końcowych po 10 

godzin dla każdego, w planowanych trzech turach po 6  Beneficjentów końcowych w każdej turze. 

Zamawiający zastrzegł, że po uprzednim uzgodnieniu niewykorzystane przez pojedynczego 

beneficjenta końcowego godziny  Obsługi prawnej, mogą zwiększyć pulę godzin innych beneficjentów 

końcowych.  

 

Pytanie nr 6 

Pytanie Zainteresowanego dotyczące treści Zapytania Ofertowego, Rozdziału III OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Czy każda tura obejmuje 60 godzin doradztwa podzielone na 6 beneficjentów 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 

 

Patrz Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5. 

 

Pytanie nr 7 

Pytanie Zainteresowanego dotyczące treści Zapytania Ofertowego, Rozdział VI WARUNKI 

UDZIALU W POSTĘPOWANIU 

Czy warunek polegający na przygotowaniu trzech wzorców umów może dla przedsiębiorcy 

zagranicznego może dotyczyć jednego przedsiębiorcy? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7 

Zamawiający wskazuje, iż treść Zapytania ofertowego, Rozdział VI ust. 2 odnosi się do wykonania co 

najmniej 3 różnych usług w zakresie przygotowania wzorów umów, bez wskazania, że usługi mają 

dotyczyć różnych przedsiębiorców, wobec powyższego wykazane doświadczenie może dotyczyć 

jednego przedsiębiorcy.  

Pytanie nr 8 

Pytanie Zainteresowanego dotyczące treści Zapytania Ofertowego, Rozdział VI WARUNKI 

UDZIALU W POSTĘPOWANIU 
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Czy spełnieniem warunku jest przygotowanie umów i obsługa oddziału podmiotu zagranicznego  

w Polsce? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8 

Zamawiający wskazuje, iż treść Zapytania ofertowego, Rozdział VI ust. 2 odnosi się do usług 

wykonanych pomiędzy przedsiębiorcą polskim i  (osobą zagraniczną lub przedsiębiorcą zagranicznym) 

zgodnie z ustawową definicją osoby zagranicznej i przedsiębiorcy zagranicznego.  

Pytanie nr 9 

Pytanie Zainteresowanego dotyczące treści Zapytania Ofertowego, Rodział IV TERMIN  

I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

Czy przygotowanie projektu umowy akceleracyjnej do 5 listopada dotyczy wersji polskiej i angielskiej 

czy tylko polskiej? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9 

Zamawiający wskazuje, iż projekt Umowy akceleracji, który ma być przekazany  5 listopada 2018 r., 

wymagany jest jedynie w języku polskim. Ostateczna wersja Umowy akceleracji winna być 

przygotowana w języku polskim i języku angielskim.  

 

Załącznik – Zmiana treści Zapytania Ofertowego nr 1/2018/PP/ZK  z dnia 19.10.2018r. (data Zmiany: 

25.10.2018 r.)  

Zamawiający 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości w Gdańsku  

 

 


