Wrocław, dnia 11.02.2019
Epic Alfa Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 138
Wrocław
Zapytanie ofertowe 2/2019 na
wykonanie usługi związanej z obowiązkami merytorycznymi
– wykonywanie zadań związanych z rozliczaniem środków publicznych (nadzorem nad procesami
związanymi z rozliczaniem i dokumentowaniem wydatków)
w ramach projektu pn. „Epic Alfa fundusz zaawansowanych technologii w fazie PoP i PoC”
Epic Alfa Sp. z o.o. (dalej jako Fundusz) jest beneficjentem Działania 1.3.1 Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój (program BRIdge Alfa) – odpowiedzialnym za wdrożenie projektu grantowego pt.
„Epic Alfa fundusz zaawansowanych technologii w fazie PoP i PoC”
Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawcy prac, polegających na rozliczaniu środków
publicznych, objętych projektem.
Celem programu BRIdge Alfa jest wspieranie projektów badawczo-rozwojowych oraz
utworzenie platformy porozumienia pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami. Program jest
skierowany do pomysłów znajdujących się w fazie pre-seed, gdzie ryzyko niepowodzenia
inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem.
Wykorzystanie wsparcia kapitałowego do komercjalizacji prac B+R sprawia, że większą część ryzyka
przyjmuje podmiot publiczny, zmieniając po stronie inwestorów prywatnych percepcję opłacalności
inwestycji.
I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod CPV: 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji,
drukowania i zabezpieczania.
Do obowiązków wykonawcy będzie należało:
1) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do składania wniosków o płatność oraz
opracowywanie wniosków o płatność,
2) monitorowanie poziomu wykorzystania środków Budżetu Operacyjnego oraz Budżetu
Inwestycyjnego
3) monitorowanie wskaźników rezultatu,
4) uczestniczenie w kontrolach projektu, prowadzonych przez upoważnione instytucje oraz
udzielanie im informacji i wyjaśnień. Uwaga: wykonawca winien stawić się na kontroli
realizowanej przez NCBR. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie informować wykonawcę
o planowanych kontrolach;
5) sporządzanie raportów z przebiegu realizacji projektu.
Charakter obowiązków Wykonawcy wyznacza opis procedur, związanych z przekazywaniem
dofinansowania, objętych wzorem umowy o dofinansowanie projektu grantowego.
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II.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem o niżej określonych kwalifikacjach:
1) Dysponują osobą z wykształceniem wyższym, magisterskim, z zakresu studiów ekonomicznych
(zarządzanie, zarządzanie i marketing, ekonomia, rachunkowość uznawane będą za studia
ekonomiczne) bądź prawno-administracyjnych (zarówno wykształcenie prawnicze, jak i
administracyjne, będzie uznawane za spełnienie wymagań postępowania),
2) Dysponują osobą z doświadczeniem w zakresie rozliczania środków publicznych. Warunek
zostanie uznany za spełniony, jeżeli oferent wykaże się doświadczeniem w rozliczeniu
5 projektów, realizowanych przy wsparciu publicznym. Przez rozliczenie projektu Zamawiający
będzie rozumiał przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do składania wniosków o płatność
oraz opracowywanie wniosków o płatność oraz monitorowanie wskaźników rezultatu. W celu
wykazania spełnienia warunku, Oferent przedstawi oświadczenie, obejmujące listę
rozliczanych projektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczenia
złożonego przez Oferenta.
3) Dysponują osobą posiadającą minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie
rozliczania środków publicznych.
Uwaga w przypadku osób fizycznych: łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy, w realizację
wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych oferentów i innych podmiotów, nie może
przekraczać 276 godzin miesięcznie.
III.

KRYTERIUM OCENY OFERT

Przy ocenie ofert, spełniających warunki kwalifikacji, zamawiający będzie kierował się kryterium ceny
netto za miesiąc realizacji usługi (30h miesięcznie), według następującego wzoru:
Cena netto oferty najtańszej
——————————————— x 100 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej
Zamawiający wybierze tą ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
Uwaga: w przypadku uznania, że cena zaoferowana w ofercie jest rażąco niska, tj. taka, która z dużym
prawdopodobieństwem jest niższa niż koszt realizacji zamówienia. Za cenę rażąco niską może być w
szczególności uznana cena odbiegająca o 30 % od średniej ceny wszystkich złożonych ofert lub
szacunkowej ceny obliczonej przez Zamawiającego.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
IV.
TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w formie skanu podpisanego formularza oferty do dnia 18.02.2019 r. drogą
mailową na adres: kszymanska@epicventures.pl.
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V.

1.
2.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania
ofert.

VI.
INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 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 związanych z przygotowaniem i 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
c) Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) Pozostaniu 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
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