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Gdańsk, 2019.02.02 

 

Innokrea sp. z o.o. 

ul. Lęborska 3B  

80-386 Gdańsk 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2019/01  z dnia 02.02.2019 r. 

 

Innokrea sp. z o.o. realizuje projekt pt. Opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie portalu 
aukcyjno-zakupowego internalbid.com (numer projektu POIR.02.03.05-22-0004/18) z dofinansowaniem 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców).  

 

W ramach tego projektu Innokrea sp. z o.o. zamierza usługi doradztwa prawnego w wymiarze 120 godzin 
roboczych na rzecz Zamawiającego, związanych z realizacją ww. Projektu. 

 

 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. Postępowanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

 

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej: 

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

 

oraz na własnej stronie internetowej www.innokrea.pl  

 

1) Informacja o Zamawiającym 

 

Innokrea sp. z o.o. 

ul. Lęborska 3B  

80-386 Gdańsk 

NIP: 5842755977 

KRS: 0000656571 

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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2) Przedmiot zamówienia  

 

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług prawniczych na rzecz 
Zamawiającego, związanych z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. Opracowanie projektu 
wzorniczego i wdrożenie portalu aukcyjno-zakupowego internalbid.com (numer projektu POIR.02.03.05-
22-0004/18) z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców), 
w szczególności polegających na:  

a) przygotowanie regulaminu portalu internalbid.com (i jego korekty wraz z ew. zmianami w 
prawie w trakcie realizacji projektu), 

b) opracowanie umowy powierzenia danych (podpisywanej elektronicznie w trakcie rejestracji z 
klientami, którzy będą przetrzymywać dane osobowe własnych kontrahentów), 

c) doradztwo i dostosowywanie dokumentów prawnych do specyfiki wybranych rynków 
docelowych (np. krajów europejskich), 

d) umowy z podwykonawcami poszczególnych zadań projektu, 

e) bieżące konsultacje tworzonych rozwiązań funkcjonalnych z perspektywy prawnej (np. 
mechanizm rejestracji pod względem zgodności z dyrektywą RODO, itp). 

Zapotrzebowanie na doradztwo prawne dla niniejszego projektu oszacowno na poziomie minimum 5 
godzin miesięcznie, tj. łącznie 120 godzin w trakcie realizacji projektu. 

 

Kody CPV 

79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, ... 

 

Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 marca 2021 r. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia bez podania przyczyny. 

 

 

3) Warunki stawiane Wykonawcom 

 

Warunki udziału – warunki konieczne / dopuszczające. Oferty nie spełniającego tych warunków nie będą 
brane pod uwagę: 

1. Złożenie oferty przed upływem terminu składania ofert. 

2. Przedstawienie oferty zgodnej ze opisem przedmiotu zamówienia. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

 Posiadania uprawnień do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego; w przypadku 
Wykonawcy będącego spółką jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną, o 
której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1184 z późn. zm.) lub w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 o radcach 

http://internalbid.com/
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prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2115), wymóg ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca 
przy wykonywaniu niniejszego zamówienia będzie posługiwał się osobą posiadającą uprawnienia 
do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego.  

 Posiadania co najmniej 3-letniego doświadczenia w wykonywaniu zawodu adwokata lub radcy 
prawnego, polegające na faktycznym wykonywaniu konkretnych czynności w zakresie zbieżnym z 
przedmiotem niniejszego zamówienia. 

 Posiadania co najmniej 2-letniego doświadczenia w obsłudze prawnej start-up’ów. 

 Udokumentowanie podstawowej znajomości aspektów prawych Państw Uni Europejskiej (kraj 
inny niż Polska).  

 Znajomości języka angielskiego i co najmniej jeszcze jednego innego języka obcego UE (poza 
językiem polskim).    

 

 

4) Przygotowanie oferty 

 

Oferta musi zawierać:  

 pełną nazwę Wykonawcy,  

 adres siedziby Wykonawcy,  

 cena musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający związane z realizacją 
zamówienia,  

 całkowite ryczałtowe wynagrodzenie brutto za realizację zamówienia. 

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:  

a. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego),  

b. pełnomocnictwo do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy w imieniu 
Wykonawcy będącego osobą fizyczną ofertę składa inna osoba, a udzielenie pełnomocnictwa nie 
wynika z wpisu do CEIDG lub w przypadku Wykonawcy podlegającemu wpisowi do KRS jeśli 
upoważnienie osoby składającej ofertę nie wynika z tego rejestru,  

c. dokumenty potwierdzające uprawnienie do wykonywania zawodu adwokata lub radcy 
prawnego – np.: uchwała Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Rady 
Adwokackiej, zaświadczenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Rady 
Adwokackiej, potwierdzone za zgodność z oryginałem,  

d. wskazanie osoby/wykaz osób, który/e będzie/dą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

e. wykaz wykonanych usług/zadań (w ramach umów cywilnoprawnych, umów o pracę), a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług/zadań, z 
podaniem ich dokładnego przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których 
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usługi/zadania zostały wykonane, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

f. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego i jednego innego obcego. 

g. Dokumentu potwierdzającego podstawową znajomości aspektów prawej Państw Uni 
Europejskiej, innej niż Polska. 

h. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi, zgodnie ze wzorem z 
Załącznika 4. 

 

 

5) Kryteria oceny ofert 

 

Cena 100 %  

 

Formuła oceny:  

Najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert  

------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%  

Cena brutto badanej oferty 

 

Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert. 

Zamawiający opublikuje wyniki na bazie konkurencyjności oraz przekaże bezpośrednio oferentom. 

 

 

6) Warunki 

 

1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej. 

2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej. 

3. Termin związania ofertą: 30 dni. 

4. Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/unieważnienia postępowania ofertowego do 
końca terminu składania ofert. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji 
w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika 
z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności  niemożliwych do   przewidzenia 
i  niezależnych  od  nich, a także gdy niedotrzymanie  pierwotnego  terminu  realizacji  umowy  
jest  konsekwencją  opóźnienia  przez Zamawiającego  w  realizacji prac koniecznych do 
prawidłowego odbioru  (przyjęcia)  przedmiotu umowy. 

W  przypadku  wystąpienia powyższych  okoliczności,  w  zakresie  mającym  wpływ  na  przebieg 
realizacji  zamówienia,  termin  wykonania  umowy  może  ulec  odpowiedniemu  przedłużeniu 
o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty. 
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7) Miejsce i termin składania ofert 

 

1. Oferta może być dostarczona za pośrednictwem: 

Poczty, kurierem lub osobiście 

- Adres siedziby: 

Innokrea sp. z o.o. 

ul. Lęborska 3B  

80-386 Gdańsk 

- Poczta elektroniczna: info@innokrea.pl 

2. Oferty należy składać do końca dnia: 18.02.2019 r.  

3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane. 

4. Wybór oferenta nastąpi w dniu: 19.02.2019 r. 

 

8) Zakres wykluczenia 

 

Oferty niespełniające wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone. 
 

 

9) Kontakt w sprawie postępowania ofertowego 

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: Tomasz Klajbor, telefon +48 694 487 
332, info@innokrea.pl  

 

 

Nazwy załączników: 

 Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY 

 Załącznik nr 2 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 Załącznik nr 3 - WYKAZ USŁUG ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

 Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi 

 

mailto:info@innokrea.pl

