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Zapytanie ofertowe nr 1/2019 

na wykonanie usługi związanej z przeprowadzeniem kompleksowej analizy biznesowej  dla 
Grantobiorców wskazanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Epic Alfa fundusz 

zaawansowanych technologii w fazie PoP i PoC” 
 

Epic Alfa Sp. z o.o. (dalej jako Fundusz) jest beneficjentem Działania 1.3.1 Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój (program BRIdge Alfa) – odpowiedzialnym za wdrożenie projektu grantowego pt. 
„Epic Alfa fundusz zaawansowanych technologii w fazie PoP i PoC” 

Celem programu BRIdge Alfa jest wspieranie projektów badawczo-rozwojowych oraz utworzenie 
platformy porozumienia pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami. Program jest skierowany do 
pomysłów znajdujących się w fazie pre-seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest 
największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wykorzystanie wsparcia 
kapitałowego do komercjalizacji prac B+R sprawia, że większą część ryzyka przyjmuje podmiot 
publiczny, zmieniając po stronie inwestorów prywatnych percepcję opłacalności inwestycji. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Epic Alfa Sp. z o.o. 

ul. Strzegomska 138, Wrocław 

NIP 8952163268 

II. TRYB ZAMÓWIENIA  

1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,poz.907 z późn. zm.).  
2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady 
konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.   
3. Niniejsze postępowanie ma na celu wybór Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze 
umowy ramowe, określające warunki dotyczące zamówień wykonawczych, jakie mogą zostać 
udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, w szczególności cen maksymalnych.  
4. Zamawiający zawrze umowy ramowe z co najmniej  
3 wykonawcami, którzy wykażą spełnienie warunków udziału oraz złożą najkorzystniejsze oferty 
(chyba, że Zamawiający otrzyma w danej części zamówienia mniej ofert).  
5. Umowy ramowe będą obowiązywać do dnia 30.06.2022 roku. 
6. Umowy ramowe zobowiązują Zamawiającego do zakupu po złożeniu zamówienia 
wykonawczego. W  okresie obowiązywania umowy ramowej Zamawiający, w miarę potrzeb, 
występował będzie do Wykonawców, z którymi zawarł umowy ramowe, o przedstawienie oferty 
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cenowej na poszczególne zamówienia wykonawcze. Ceny ujęte w ofercie cenowej na zamówienie 
wykonawcze nie mogą być wyższe, niż ujęte w ofercie zawarcia umowy ramowej.  
7. Przedmiot poszczególnych zamówień wykonawczych Zamawiający określał będzie wedle 
swoich potrzeb, w zapytaniach ofertowych kierowanych do Wykonawców, z którymi zawarł umowy 
ramowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień tylko na poszczególne pozycje 
wskazane w pkt. III (Przedmiot zamówienia).   
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania konkursowego na każdym 
jego etapie, bez podania przyczyn.  
9. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz opublikuje 
informacje na swojej stronie internetowej.  
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z zapytaniem dotyczącym 
dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.  
11. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Epic 
Alfa Sp. z o.o. może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej 
zmianie Epic Alfa Sp. z o.o. poinformuje na swojej stronie internetowej lub drogą mailową wszystkich 
Wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.  
12. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Epic Alfa Sp. z o.o. do zawarcia 
umowy.  
 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79410000-1 - usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej 
i zarządzania oraz podobne, 79411100-9 - usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności 
gospodarczej, 79412000-5 - usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami, 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie usługi związanej z przeprowadzeniem 
kompleksowej analizy biznesowej  dla Grantobiorców wskazanych przez Zamawiającego w zakres 
której wchodzić będzie: 
 
• Strategia komercjalizacji 

• Analiza rynku/popytu  

• Analiza konkurencji  

• Czynniki sprzyjające rozwojowi rynku (market drivers)  

• Czynniki hamujące rozwój rynku (market restraints)  

• Analiza SWOT 

• Potencjał wzrostu wartości projektu  

• Analiza opłacalności realizacji projektu 

• Identyfikacja wkładu wnoszonego przez pomysłodawców  

• Prognozowana opłacalność inwestycji 

Powyższe analizy wykorzystywać będą metodę Customer Development (CDM) koncentrującą się na 
testowaniu że model biznesowy przedsięwzięcia jest prawidłowy, a konkretnie czy potwierdza czy 
produkt rozwiązuje konkretną potrzebę rynkową (tzw. Product/Market Fit).  
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Efektem końcowym przeprowadzonej analizy biznesowej będzie raport końcowy zawierający 
podsumowanie elementów wskazanych w pkt. III, ppkt. 1. 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub 
osoby prawne, dysponujące personelem o niżej określonych kwalifikacjach:  

• Oferent dysponuje personelem z min. 3 letnim doświadczeniem w świadczeniu usług 
doradczych z zakresu usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia,  

• Oferent dysponuje potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania 
zamówienia., 

• Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia,  

 

V.  KRYTERIUM OCENY OFERT 

Przy ocenie ofert, spełniających warunki kwalifikacji, zamawiający będzie kierował się kryterium ceny 
netto za realizację usługi według następującego wzoru: 

Cena netto oferty najtańszej  

——————————————— x 100 = ilość punktów  

Cena netto oferty badanej 

Zamawiający wybierze tą ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 

Uwaga: w przypadku uznania, że cena zaoferowana w ofercie jest rażąco niska, tj. taka, która z dużym 
prawdopodobieństwem jest niższa niż koszt realizacji zamówienia. Za cenę rażąco niską może być w 
szczególności uznana cena odbiegająca o 30 % od średniej ceny wszystkich złożonych ofert lub 
szacunkowej ceny obliczonej przez Zamawiającego. 

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

 

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać w formie skanu: 

-  podpisanego formularza oferty 

- podpisanego oświadczenia o braku powiązań 

 do dnia 29.01.2019 roku drogą mailową na adres: kszymanska@epicventures.pl 

VII.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
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2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu 
składania ofert. 

 

VIII.      INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego  
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 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 związanych 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) Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

d) Pozostaniu 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 


