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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 62/2019 

 
 

W związku z realizacją projektu pn. „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub 
komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki” dofinansowanego w ramach Programu 
STRATEGMED, Fundacja Badań i Rozwoju Nauki zaprasza do składania ofert na realizację usług prawniczych w zakresie 
zawiązania i rejestracji spółki prawa handlowego realizacji fazy wdrożeniowej i przygotowania do komercjalizacji 
projektu.  
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja usług prawniczych w zakresie zawiązania i rejestracji spółki prawa 
handlowego na potrzeby realizacji fazy wdrożeniowej, w tym przygotowania do komercjalizacji uzyskanych wyników 
projektu „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących 
insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki”.  
 
Planowany zakres usługi: 

1. Określenie rodzaju spółki, ustalenie i przygotowanie projektu umowy spółki, w tym praw i obowiązków 

wspólników, liczbę posiadanych udziałów, zasady reprezentacji spółki etc.  

2. Przygotowanie projektów dokumentów będących podstawą wniosku o rejestracje, w szczególności: 

a. oświadczeń osób reprezentujących spółkę (ewentualnie prokurentów) obejmujące zgodę na ich 

powołanie oraz ich adresy do doręczeń; 

b. dokumentu o powołaniu członków zarządu spółki, ewentualnie pozostałych organów,  

c. listę nazwisk, imion i adresów członków zarządu, 

d. listę wspólników spółki z o.o., na osobnej kartce,    

e. oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału. 

3. Umówienie i obecność podczas spotkania u notariusza celem podpisania aktu notarialnego 

obejmującego umowę spółki z o.o.  

4. Przygotowanie wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym i kompleksowe 

poprowadzenie postępowania rejestrowego. 

5. Rejestracja w VAT i VAT UE.  

 
Warunki udziału w postępowaniu: 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata / radcy prawnego w zakresie przedmiotowym 
zgłoszenia. 
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w szczególności z zakresu spółek prawa handlowego.  
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, że w ostatnich 5 latach, a w przypadku, 
gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie  wykonał co najmniej 5 usług  w zakresie zawiązania i 
rejestracji spółek prawa handlowego.  
 
Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: 01-08-2019 r. 
 
Kryteria oceny ofert:  
Kryteria obligatoryjne:  
• Termin ważności oferty (minimum 30 dni od daty wystawienia).  
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• Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. do niniejszego 
zapytania ofertowego. 
• Do oferty powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu 
adwokata / radcy prawnego. 
• Do oferty powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające dokonanie co najmniej 5 usług  w zakresie 
zawiązania i rejestracji spółek prawa handlowego.  
  
Usługa będzie rozliczana godzinowo / za każdą godzinę pracy Oferenta, w związku z powyższym kwota oferty powinna 
zawierać cenę  za jedną (1) godzinę pracy Oferenta. Ponadto wynagrodzenie za realizację całości usługi nie może 
przekroczyć kwoty ogólnej podanej przez Oferenta w załączniku nr 1.  
 
Kryteria punktowe:  
 

Kryteria wyboru Znaczenie 
Maksymalna 

liczba punktów 

Wynagrodzenie netto / brutto za wykonanie usługi (całościowe) 100%  100 

 
Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych:  
 
a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:  
 

C min 
A n = ----------------- x 100 x 100% 

C r 
C min – cena minimalna w zbiorze 

C r – cena oferty rozpatrywanej 
A n – ilość punktów przyznana ofercie 

 
Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia 
poprzedzającego dzień wyboru ofert. 
Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy 
zawartej w wyniku wyboru oferty. 
Wykonane usługi będą rozliczane w cyklach miesięcznych, gdzie oferent zobligowany będzie do wystawienia faktury za 
usługi w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego.  
 
Sposób składania ofert:  
1. Osobiście w biurze fundacji: Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.  
2. lub Przesyłką pocztową lub kurierską na adres biura fundacji: Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, ul. Rydygiera 
8, 01-793 Warszawa.   
3. lub mailem na adres mailowy: maciej.twarogowski@fundacjabirn.pl  
 
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 26.07.2019, do godz. 23.59 
 
Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:  
W kwestiach merytorycznych: Wiktor Witkowski,  email: wiktor.witkowski@fundacjabirn.pl, tel. +48 503 191 950.  
W kwestiach formalnych: Maciej Twarogowski, e-mail: maciej.twarogowski@fundacjabirn.pl tel. + 48 518 785 622. 
 
Zastrzeżenia:  
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Fundacji  Badań i Rozwoju Nauki  do żadnego określonego działania.   
1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Fundacji  Badań i Rozwoju Nauki  do akceptacji 
oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Fundacji  Badań i Rozwoju Nauki  do składania wyjaśnień czy powodów 
akceptacji lub odrzucenia oferty.  
2. Fundacja  Badań i Rozwoju Nauki  nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy 
wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  
3. Fundacja  Badań i Rozwoju Nauki  zastrzega  sobie  prawo  w  każdej  chwili  do  zmian  całości  lub  części  
zapytania ofertowego. 
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