UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Warszawa, 13.09.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2012
z dnia 13.09.2012 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 sporządzaniu analiz finansowych na
potrzeby preinkubowanych pomysłów.
ZAKRES ZAPYTANIA – OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU
Przedmiotem zakupu są zestawy analiz finansowych dla preinkubowanych pomysłów z obszaru IT.
Planuje się zlecenie prac dla co najmniej 28 pomysłów.
Zakres prac:
1. Przygotowanie bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych
2. Przeprowadzenie analiz innych wskaźników finansowych takich jak:
- Płynność bieżąca
- Płynność szybka
- Rotacja należności w dniach
- Rotacja zobowiązań w dniach
- Poziom zadłużenia
- Rentowność sprzedaży
- Rentowność kapitału własnego (ROE) itd.
3. Wykonanie pełnej analizy finansowej zgodnie ze schematem:
a. Przygotowanie wyceny projektu inwestycyjnego
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(Wycena Spółki na potrzeby określenia parametrów finansowych transakcji zostanie przygotowana
minimum dwoma metodami. Wybór metod zależny będzie od specyfiki danego projektu
inwestycyjnego).
b. Analiza ryzyk biznesowych związanych z transakcją
(Analiza ryzyk biznesowych związanych z transakcją. Ryzyka poddane zostaną ocenie istotności - w
jaki sposób można się przed nimi zabezpieczyć, a jeżeli nie można - czy skutki zrealizowania się tych
ryzyk są istotne z punktu widzenia inwestorów i całej transakcji).
c. Kalkulacja zwrotu z inwestycji (IRR)
(Analiza możliwości osiągnięcia przez przyszłą Spółkę oczekiwanego zwrotu z inwestycji (IRR). Na
podstawie przygotowanego modelu finansowego oraz wyceny Spółki zostanie skalkulowany IRR
roczny projektu).
d. Analiza możliwości wyjścia z inwestycji pod kątem strategii wyjścia z inwestycji
(Analiza pod kątem możliwości spełnienia warunków strategii wyjścia z inwestycji. Ponadto analizie
poddane zostaną również podmioty aktualnie działające w branży potencjalnego projektu - czy w
branży występują duże podmioty, które w przyszłości mogą być zainteresowane odkupieniem
podmiotu naszej inwestycji, ewentualnie czy branża jest rozdrobniona i może być przedmiotem
konsolidacji).
e. Analiza agio.
(Przeprowadzenie analiz wskazujących na zasadność i celowość obejmowania przez Inkubator akcji /
udziałów powyżej ich ceny nominalnej oraz należy wykazać zasadność i celowość określonej
proporcji nominału do nadwyżki; analizy te należy wykazać w raporcie z preinkubacji).
KRYTERIA WYBORU OFERTY
Przy ocenie i wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować poniższymi kryteriami:
Lp.
1.

Kryterium
Waga
Wynagrodzenie za sporządzenie zestawu analiz dla 70%
jednego pomysłu (brutto)
2.
Doświadczenie w zakresie przedmiotu projektu
30%
Suma
100%
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. Miejscowość, data sporządzenia oferty.
2. Dane adresowe Oferenta.
3. Wynagrodzenie brutto za zestaw analiz dla jednego pomysłu.
4. Doświadczenie w zakresie prowadzonego zapytania.
5. Potwierdzenie terminu ważności oferty.
6. Data i Podpis Oferenta.
OCZEKIWANY TERMIN SKŁADANIA OFERT
26.09.2012 r.
OCZEKIWANY TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY
15.10.2012 r.
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PLANOWANY TERMIN REALIZACJI PRAC

FORMA OFERTY

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w
okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2013 r.
Dokładne terminy dostarczenia analiz dla
poszczególnych pomysłów będą określane w
zleceniach.
Oferta pisemna dostarczona do biura projektu:
Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.
Ul. Miodowa 1
00-080 Warszawa
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem
www.e-mit.pl w zakładce „AKTUALNOŚCI”
(28.09.2012)

