
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 09.07.2018 r. 

Niniejszym informujemy, że Firma CELLPEUTICS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Duńska 9, Wrocław NIP 8943070366, 

REGON 363225634 otrzymała grant na realizację specjalistycznej usługi doradczej   

w ramach projektu  „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF”.  

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014 -2020.  

W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert.  

Przedmiot zapytania 

Przedmiotem usługi doradczej dla firmy CELLPEUTICS Sp. z o.o. jest: doradztwo strategicznego składające 

się z dwóch elementów:  

1) Opracowanie biznes planu i strategii rozwoju przedsiębiorstwa    

2) Usługa w zakresie pozyskania Inwestora 

Szczegółowy zakres usługi doradczej:  

Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnej na skalę światową usługi, który pozwoli 

na diagnozę chorób za endometriozy oraz  i POChP metodą size-based. Do realizacji celu niezbędne jest 

opracowanie szczegółowego biznes planu i strategii rozwoju przedsiębiorstwa zawierających w 

szczególności:  

A) analizę: 
- możliwości wewnętrznych przedsiębiorstwa - jego mocnych i słabych stron oraz ocenę otoczenia 
przedsiębiorstwa - zagrożeń i bodźców rozwojowych, 
- branży podstawowej i konkurencji (ocena usług świadczonych przez konkurencję), 
- branż dodatkowych, 
- organizacji przedsiębiorstwa; 
- kierowania w przedsiębiorstwie; 
- zatrudnienia; 
- kadr; 
- kultury przedsiębiorstwa; 
- majątku przedsiębiorstwa, w tym możliwości zabezpieczenia własności intelektualnej przedsiębiorstwa; 
- osób współpracujących z przedsiębiorstwem oraz informacje o przedsiębiorstwie; 
- planu produkcji (świadczenia usługi); 
- planu marketingowego; 

- planu finansowego, w tym oszacowanie ceny na nowe produkty/usługi; 

- ryzyka oraz 

B) opracowanie  

- strategii rozwoju; 

- programu działania firmy, opartym na pracach B+R; 

- sposobu wejścia na wybrane rynki; 

- zasadach współpracy z otoczeniem; 

- nastawieniu w sytuacjach krytycznych. 

Po opracowaniu biznes planu i strategii rozwoju niezbędnym będzie pozyskanie inwestora na realizację 

założeń biznes planu i strategii. W tym celu zostanie zlecone IOB opracowanie dokumentacji niezbędniej do 

pozyskania inwestora, w tym m.in.: 

- teasera inwestycyjnego oraz wyceny przedsiębiorstwa oraz pomoc w pozyskaniu inwestora na najlepszych 

warunkach dla Spółki. 

 



 
 

 

 

Warunki wykonania przedmiotu zapytania 

1. wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę doradczą zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami 

prawa i normami (jeżeli obowiązują).  

2. wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę doradczą w terminie do dnia 20.10.2018 r. Płatność za 

wykonanie usługi doradczej nastąpi w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktury wystawionej po przyjęciu 

przez Zamawiającego przedmiotu umowy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego 

przez zamawiającego z klauzulą bez zastrzeżeń.  

3. ofertę mogą złożyć wyłącznie Instytucje Otoczenia Biznesu w rozumieniu Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.  

4. Zapytanie jest udzielone zgodnie z zasadą rozeznania cenowego wskazaną w dokumencie Ministerstwa 
Rozwoju „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 19 lipca 
2017 r. 

 

I. Informacje na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia  
 
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone zostaną podmioty, które są powiązane osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami 

wykonującymi w imieniu CELLPEUTICS Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli.  

 
II. Termin związania ofertą  
1. Wymagany termin związania ofertą wynosi maksymalnie 30 dni.  
2.  Bieg terminu rozpoczyna się z dniem następnym po dniu, w którym upłynął termin składania ofert w 
postępowaniu.  

 
III. Opis sposobu składania ofert:   
1. Oferta powinna być złożona 

a.  w wersji elektronicznej poprzez przesłanie na adres helianet@centrum.cz  
b. w wersji papierowej osobiście w siedzibie spółki pod adresem ul. Duńska 9, Wrocław 
c. w wersji papierowej przesłana pocztą lub kurierem na adres ul. Duńska 9, Wrocław 

w terminie 7 dni od otrzymania zapytania tj. do dnia 16.07.2018 r.  
2. Oferta powinna zawierać kwotę netto oraz brutto za wykonanie przedmiotu zapytania.  
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na zamówienie. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
VI. Kryteria oceny i wyboru ofert 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 
Lp. Nazwa Waga kryterium – ilość punktów 
1. Cena netto  100% 

  

mailto:helianet@centrum.cz


 
 
Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru: 
 
C = (Cmin/Cof) x 100 
gdzie:  
C   – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty 
Cmin – najniższa cena wśród składanych ofert 
Cof  – cena danej oferty 
 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone 
wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. 

 
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.  
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi emailem wszystkie podmioty, które 
uczestniczyły w postępowaniu, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od wyboru  najkorzystniejszej 
oferty.  


