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Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E     nr 2 / 2017 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zakup usługi doradczej w zakresie 

przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł 

finansowania o charakterze udziałowym oraz wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect realizowane w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej 

działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka" Poddziałanie 3.1.5 

„Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock". 

 

Zamawiający:KSZO OSTROWIEC S.A. 

  ul. Świętokrzyska 11 

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 

Nazwa projektu: Wsparcie doradcze w pozyskaniu dostępu do rynku kapitałowego 

dla  KSZO OSTROWIEC S.A. poprzez wejście na rynek NewConnect . 

 

Przedmiot zamówienia: Usługi doradcze - Kod CPV: 66171000-9 

Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz 

niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze 

udziałowym oraz wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu  

na NewConnect. 

Zakres usługi doradczej obejmuje: 

1. sporządzenie procedury obiegu informacji poufnych, 

2. sporządzenie polityki informacyjnej spółki, 

3. sporządzenie teasera inwestycyjnego, 

4. sporządzenie prezentacji inwestorskiej w zakresie ogólnego opisu Spółki i jej 

działalności, profilu biznesowego i otoczenia rynkowego, wybranych danych 

finansowych, danych kontaktowych. 

5.  opracowanie memorandum informacyjnego w zakresie: podstawowych informacji  

o spółce, przedmiotu działalności spółki, opisu rynku, opisu czynników ryzyka, oceny 

wyników finansowych, informacji o perspektywach rozwoju przedsiębiorstwa. 



 

Wykonawca przedmiotu zamówienia 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego. Posiadane 

udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu Prospektów Emisyjnych, Memorandów 

Informacyjnych, Dokumentów Informacyjnych. Posiadanie w Zespole wykwalifikowanych 

specjalistów z udokumentowanym stażem pracy w instytucjach finansowych, inwestycyjnych 
 i doradczych. Ugruntowana pozycji na rynku  - wskazana minimum 3 letnia obecność na rynku. 

 

Warunki udziału w postępowaniu 

1. Oferta musi zawierać: Pełną nazwę i adres Wykonawcy, NIP, REGON, nr telefonu, adres 

e-mail, adres strony internetowej. 

2. Oferty należy składać w języku polskim. 

3. Oferty należy składać w formie pisemnej. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

5. Oferta powinna zawierać cenę całkowitą netto i brutto. 

6. Termin ważności oferty: 31.12.2017 r. 

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.12.2018 r. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych 

 i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego. 

9. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę jedynie oferty 

spełniające wszystkie wymagania. 

 

Kryteria oceny oferty 

Maksymalna liczba punktów wynosi – 100 pkt. 

Cena oferty = 100 pkt. 

Co = C min/C* 100 pkt 

 

Co – kryterium cena 

Cmin – najniższa cena w postępowaniu 

C - cena netto złożonej oferty 

 

Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć  do dnia 09.11.2017 godz. 15.00 w formie pisemnej w siedzibie 

Zamawiającego Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 11 lub przesłać drogą elektroniczną 

pod adres: siatkowkakszo@gmail.com 

 



 

Warunki podpisania umowy 

1. Warunkiem zawarcia umowy z wybranym Oferentem jest podpisanie przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.1.5 POIR 

2014-2020 oraz uzyskania zgody PARP na zlecenie oferentowi wykonania zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert. 

 

Informacja na temat wykluczenia z postępowania 

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, 

 tj. 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 związane z 

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, o ile niższy próg nie wynika  

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu 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. 

 

 

 

 

Załącznik: Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Nazwa i adres Oferenta 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

O Ś W I A D C Z E N I E   O  B R A K U  P O D S T A W  D O  W Y K L U C Z E N I A 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradczych na rzecz  KSZO 

OSTROWIEC S.A. w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z 

wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka" Poddziałanie 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie 

do rynku kapitałowego – 4 Stock", 

Oświadczam, że 

jako Oferent nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu 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. 

 

 

 

………………………………………………              ……………………………………………………… 

(data)                                                                     (czytelny podpis osoby upoważnionej 

           do reprezentowania Oferenta) 

 


