
                    
 

Zabrze, 14.05.2018 r. 

Zamawiający:  
DYSTEN Sp. z o.o.  

ul. Grunwaldzka 91 

41-800 Zabrze  

NIP: 648 249 75 73 

REGON: 278 219 993 

          

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 
 

 
I. Przedmiot zapytania  
W związku z realizacją przez firmę Dysten Sp. z o. o. projektu pn. „Ekspansja międzynarodowa 

przedsiębiorstwa Dysten poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT.” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w  promocji marek produktowych – GO TO BRAND Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, prosimy o przedstawienie oferty w zakresie: 

 

wykonania usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy w zakresie 
przygotowania wejścia na rynek Iranu 

 
Usługa ta ma polegać na stworzeniu dokumentu, w którym przewiduje się uzyskać kompleksowe 

informacje niezbędne do wejścia na rynek Iranu, w tym: 

1. Określenie ram prawnych, dopuszczeń i możliwości sprzedaży urządzeń ITS: informacji 

pasażerskiej - kolejowej, autobusowej. 

2. Zbudowanie wstępnej bazy potencjalnych partnerów i klientów. 

 

Zgodnie z branżowym programem promocji branży IT/ICT usługa doradcza musi zostać nabyta 

od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci: 

- oddziału firmy w Iranie / przedstawicielstwa firmy w Iranie,  

- współpracowników firmy w Iranie 

- lub jest podmiotem bezpośrednio działającym na rynku Iranu.   

 

Prosimy o wypełnienie załącznika nr 1 do zapytania w celu wskazania rodzaju potencjału do 

świadczenia niniejszej usługi.  

 



                    
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.  

 
II. Kod CPV: 79000000-4 

Nazwa kodu CPV: Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, 

drukowania i zabezpieczania; 

Kod CPV: 79140000-7  
Nazwa kodu CPV: Doradztwo prawne i usługi informacyjne 

 
III. Termin i warunki realizacji zamówienia:  

 

1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: od 22.05.2018 do 22.07.2018.   
 
 
 
IV. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty oraz sposób przyznawania punktacji  
 

Kryteria wyboru Waga  

Cena 100% 

 
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert 

 

Ocena zostanie wyrażona ilością punktów, na które będą składały się: 

1. Liczba punktów przyznanych za cenę obliczona według następującego wzoru: 

 

C=Cn/Co x 100% 

gdzie: 

C – oznacza ilość punktów jakie otrzyma rozpatrywana oferta w ramach kryterium 

Cn – oznacza najniższą cenę w PLN netto spośród ocenianych ofert 

Co – oznacza cenę w PLN netto oferty ocenianej  

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria. Wybór najkorzystniejszej oferty 

dokonany zostanie zgodnie z opisanym wzorem przyznawania punktacji.   

W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty 

spełniające wszystkie wymagania podane w specyfikacji.  

Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy/Wykonawców będzie się kierował 

elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in.: 

- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, 

- zasadą ochrony uczciwej konkurencji, 



                    
- zasadą przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, 

- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku. 

Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 

złożone oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie oferentów, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. 

Oferenci składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach.  

 

V. Sposób obliczenia ceny 

1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.  

2. Cenę netto oraz cenę brutto należy wyszczególnić w ofercie. 

3. Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto (bez VAT) za produkt/usługę wyrażoną w 

złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty zamówienia. 

4. Zamawiający dopuszcza podanie ceny w walutach obcych. W takim przypadku waluta obca 

zostanie przeliczona na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór 

najkorzystniejszej oferty.  

 
VI. Termin i sposób dostarczania ofert:  

Oferta powinna zostać przesłana do dnia 21.05.2018r  r., drogą elektroniczną na adres mailowy 

igor.dercz@dysten.pl lub bezpośrednio do siedziby firmy (miejsce dostarczenia – Sekretariat, ul. 

Grunwaldzka 91, 41-800 Zabrze). Decyduje data i godzina wpływu do spółki. 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu  
O udzielenie zamówienia mogą się starać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 

Posiadają potencjał do świadczenia usługi doradczej w postaci: 

- oddziału firmy w Iranie / przedstawicielstwa firmy w Iranie,  

- współpracowników firmy w Iranie 

- lub jest podmiotem bezpośrednio działającym na rynku Iranu. 

 

W celu potwierdzenia tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 

1 do zapytania ofertowego, w którym należy wskazać rodzaj potencjału.   

 

Prosimy o przedstawienie oferty wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego, z obowiązkowym uwzględnieniem poniższych informacji:  

1. Data wystawienia oferty  

2. Okres ważności oferty (minimum 30 dni) 



                    
3. Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji 

wynikającym z dokumentów rejestrowego lub udzielonego pełnomocnictwa 

4. Cena (wartości netto oraz brutto)   

5.  Oczekiwana oferta musi stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego 

6.  Oferta musi  być sporządzona w języku polskim lub angielskim. 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.  

W celu złożenia oferty prosimy o korzystanie z załączonego formularza ofertowego. W razie 

braku sporządzenia oferty na załączonym formularzu ofertowym ofertę uznaje się za ważną, jeśli 

posiada minimalne wymogi dot. oferty wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym , w tym 

oświadczenie dot. o braku występowania powiązań z punktu  Informacja o zakresie 
wykluczenia oraz oświadczenie dot. posiadanego typu potencjału do świadczenia usługi 

doradczej.  

 

 

VIII. Informacja o zakresie wykluczenia: 
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom 

powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

zamawiającego czynności związane 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)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d)      pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 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 

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta 

oświadczenia o braku występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem umieszczonym w 

załączniku nr 1 do zapytania stanowiącym formularz ofertowy.  

 

IX. Rozstrzygnięcie, wybór ofert  
 



                    
Rozstrzygnięcie procesu wyboru ofert odbędzie się w terminie do 3 dni roboczych od daty 

zakończenia terminu składania ofert.  

 
X. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień  
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:  

Igor Dercz 

e-mail: igor.dercz@dysten.pl 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny. 

Zapytanie ofertowe zostało również umieszczone na stronie internetowej: https://www.dysten.pl/. 

 

 

Paweł Kryszak 

Członek Zarządu 


