UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Warszawa, 31.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/10/2012
z dnia 31.10.2012 r.

OD:
Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.
Ul. Jana Rosoła 10,
02-797 Warszawa
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją Projektu „Wsparcie w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw przez
Mazowiecki Inkubator Technologiczny”, będącego przedmiotem umowy o dofinansowanie w
ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, osi priorytetowej 3 Kapitał dla Innowacji,
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (umowa o dofinansowanie nr UDAPOIG.03.01-00-045/10-00), Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem
ofertowym o możliwość świadczenia usług polegających na wycenie aportu Pomysłodawców (w
ramach analiz etapu preinkubacji).
ZAKRES ZAPYTANIA – OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU
Przedmiotem zakupu są wyceny aportów Pomysłodawców w ramach PO IG 3.1 . Planuje się zlecenie
prac dla co najmniej 9 pomysłów.
Zakres prac:
Wycena aportu wnoszonego przez Pomysłodawcę do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
zakładanej z udziałem Mazowieckiego Inkubatora Technologicznego Sp. z o.o.
Oczekiwana forma wyceny:
1) Raport z oszacowania wartości aportu do nowopowstałego podmiotu, zawierający
podstawowe dane dotyczące wykorzystanej metodyki oraz niezbędne informacje służące do
prawidłowego zrozumienia dokonanego procesu wyceny – w tym odnośniki do aktów
prawnych na bazie których przyjęto ewentualne założenia oraz ustalonego stanu
faktycznego na dzień sporządzenia raportu.
2) Opcjonalnie weryfikacja raportu przez biegłego rewidenta.
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru oferenta, który będzie w stanie dostarczyć (w
wybranych przypadkach) raporty zweryfikowane przez biegłego rewidenta.
KRYTERIA WYBORU OFERTY
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1. Przy ocenie i wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować poniższymi kryteriami:
2.
3. Raport bez weryfikacji przez biegłego rewidenta
Lp.
Kryterium
Waga
1.
Wynagrodzenie za wycenę aportu dla jednego pomysłu 60 % (60 pkt.)
(brutto) – wybrana zostanie oferta z najniższą ceną
2.
Doświadczenie w zakresie przygotowywania wycen 30 % (30 pkt.)
aportów Pomysłodawców
w ramach PO IG 3.1
(weryfikowane w oparciu o referencje - po 10 pkt za
sporządzenie wyceny aportu 1 Pomysłodawcy,
maksymalnie do zdobycia 30 punktów)
3.
Opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zapytania.
10 % (10 pkt.)
Suma
100 %
4. Opcjonalnie wzięte zostaną pod uwagę oferty obejmujące wynagrodzenie dla biegłego rewidenta.
Lp.
1.

Kryterium dodatkowe
Spełnione
Dodatkowy koszt przygotowania raportu - weryfikacja TAK/NIE
przez biegłego rewidenta (brutto)
POZOSTAŁE WYMAGANIA
Zasady wyboru wykonawcy
Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyboru podmiotu z
uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz zasad
wyboru wykonawcy określonych w swoich procedurach wewnętrznych.
Oferta cenowa musi obligatoryjnie zawierać poniższe elementy:
1. Data sporządzenia oferty.
2. Dane adresowe Oferenta.
3. Obligatoryjnie - wynagrodzenie (brutto) za wycenę aportu jednego Pomysłodawcy.
4. Opcjonalnie - koszt (brutto) weryfikacji raportu przez biegłego rewidenta.
5. Doświadczenie w zakresie wyceny aportów / opcjonalnie referencje.
6. Potwierdzenie terminu ważności oferty.
OCZEKIWANY TERMIN SKŁADANIA OFERT
OCZEKIWANY TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

06.11.2012 r.
30.11.2012 r.

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI PRAC

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w
okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2013 r.
Dokładne terminy dostarczenia poszczególnych
wycen aportów będą określane w zleceniach.
Oferta w wersji elektronicznej, wysłana na adres
biuro@e-mit.pl w temacie „dot. zapytanie
ofertowe nr 01/10/2012”.

FORMA OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
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zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem
www.e-mit.pl w zakładce „AKTUALNOŚCI”.

