
    

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr 2/2014 

z dnia 8.01.2014 r. 

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt „SKILLS” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost 

świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym). Projekt SKILLS ma na celu wzmocnienie potencjału 

pracowników sektora B+R w zakresie zarządzania nauką i badaniami naukowymi, współpracy 

interdyscyplinarnej, kształtowania postaw proinnowacyjnych oraz komunikacji naukowej.  

 

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01.07.2013 

r. i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.). 

 

1.   Nazwa Zamawiającego: 

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa 

tel. +48 22 845 95 01, e-mail: fnp@fnp.org.pl; www.fnp.org.pl. 

 

2.   Opis przedmiotu Zamówienia: 

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług doradztwa podatkowego dla Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej, posiadającej status OPP, dotyczące zadań realizowanych  w ramach projektu SKILLS. 

 

Zakres przedmiotu umowy może obejmować w szczególności:  

 sporządzanie opinii dotyczących zagadnień podatkowych, 

 udzielanie porad i konsultacji dotyczących prawa podatkowego (telefonicznie, pocztą elektroniczną 

lub sporadycznie w siedzibie Zamawiającego), 

 analiza dokumentów dotyczących realizacji projektu pod względem podatkowym (np. projektów 

umów, porozumień), 

 opracowywanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, 

z uwzględnieniem przepisów obowiązujących dla projektów finansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 

Usługi Wykonawcy świadczone będą bez zbędnej zwłoki. Termin opracowywania opinii oraz pozostałych 

dokumentów strony uzgadniać będą na bieżąco, przed rozpoczęciem ich przygotowania. Uzgodnienia 

dotyczyć będą również szacunkowego czasu pracy, niezbędnego do ich sporządzenia (ilość roboczogodzin).  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  79221000-9 - Usługi w zakresie doradztwa podatkowego  

 

3. Wielkość Zamówienia: maksymalnie 150 godzin zegarowych. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości lub nawet całkowitej rezygnacji  

z Zamówienia w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zmiana lub rezygnacja z realizacji 

Zamówienia nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy. 

 

4. Termin realizacji Zamówienia: 

 

Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015 r., z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron  

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

 

Zamawiający informuje, że o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy łącznie spełnią 

następujące warunki:  

 

1) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 

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 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.  

 

Ocena spełnienia ww. warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta (załącznik nr 1). 

 

2) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali lub wykonują co najmniej dwie 

usługi polegające na świadczeniu stałej usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatków 

dochodowych oraz podatku od towarów i usług, w tym co najmniej jedna na rzecz podmiotu 

prowadzącego działalność statutową.  Za stałą usługę Zamawiający rozumie świadczenie usług przez 

nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy.  

 

Ocena spełnienia ww. warunku będzie dokonana na podstawie wykazu usług wykonanych przez Oferenta 

(załącznik nr 1) oraz dokumentów dostarczonych przez Oferenta potwierdzających ich należyte 

wykonanie (np. referencje, potwierdzenie wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługa była 

świadczona). 

 



    

 

 

3) do realizacji Zamówienia delegują osobę/osoby, które posiadają uprawnienia do zawodowego 

wykonywania usług doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 lipca 1996 r.  

o doradztwie podatkowym (t.jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 41, poz. 213). 

 

Ocena spełnienia ww. warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta (załącznik nr 1). 

 

 

6. Kryteria oceny ofert i ich waga:  

 

- cena brutto za 1 godzinę zegarową świadczenia usług stanowiących przedmiot Zamówienia  – 60 %  

 

Sposób oceny kryterium: Komisja oceniająca stworzy ranking Oferentów pod względem zaproponowanej 

ceny. Oferta o najniższej cenie zostanie sklasyfikowana najwyżej. Ilość uzyskanych punktów będzie 

równała się miejscu w rankingu x 60%.  

Oferenci są zobowiązani podać całkowitą cenę brutto za 1 godzinę zegarową świadczenia usług  

z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. Cena ta obejmuje 

pełen zakres przedmiotowy zamówienia określony w pkt 2 niniejszego zapytania i nie może ulec 

zwiększeniu w trakcie trwania umowy. 

Powyższe dotyczy również sytuacji kiedy rzeczywista wielkość Zamówienia będzie niższa niż określona  

w pkt. 3 niniejszego zapytania. 

 

- doświadczenie Oferenta – 40 % 

 

W celu wykazania doświadczenia Oferent przedstawi wykaz usług stałego doradztwa podatkowego, które 

wykonał w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert.  

Pod uwagę brane będą usługi świadczone przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, które swym 

zakresem objęły zarówno doradztwo w zakresie podatków dochodowych, jak i podatku od towarów i usług.  

 

Sposób oceny kryterium: Komisja oceniająca stworzy ranking Oferentów pod względem liczby wykazanych 

stałych usług doradztwa podatkowego. Ocenie będą podlegać wyłącznie usługi, co do których zostaną 

przedstawione dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, potwierdzenie 

wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługa była świadczona). 

Oferta z najmniejszą liczbą wykazanych usług zostanie sklasyfikowana najwyżej. Ilość uzyskanych punktów 

będzie równała się miejscu w rankingu x 40%. Końcowa ocena przyznana Oferentowi za to kryterium 

będzie średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez wszystkie oceniające osoby. Wynik zostanie obliczony 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

7. Zawartość oferty: 

1) wypełniony Formularz Oferty (załącznik nr 1); 

2) aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

lub inny dokument potwierdzający status prawny - nie starsze niż 6 miesięcy liczone od terminu 

składania ofert. 



    

 

 

 

8. Termin składania ofert:  

Wszystkie oferty muszą zostać złożone do dnia 29.01.2014 r.  

 mailowo na adres emilia.wojewoda@fnp.org.pl osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie Fundacji 

przy ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa (w godzinach pracy: 8.00 – 16.00) do dnia 29.01.2014 r. do 

godziny 16.00.  

Uwaga: Oferty nadesłane faksem nie będą rozpatrywane.  

Oferta musi być opatrzona podpisem Oferenta. Zeskanowane oferty będą akceptowane. Formularz oferty nie 

może zostać zmieniony w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu porównanie i ocenę oferty. 

 

9. Pozostałe postanowienia:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny. 

 

10. Umowa 

 

Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą. Umowa 

będzie zawierać m.in. następujące postanowienia: 

1) Wykonawca oświadcza, że ma wiedzę i odpowiednie doświadczenie niezbędne do  wykonania 

zamówienia i zobowiązuje się do starannego jej wykonania z zachowaniem wymaganego w tym 

zakresie profesjonalizmu. 

2) Wykonawca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na podmioty trzecie 

bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3) W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości zamówienia udzielonego z 

zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w 

umowie z Wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady 

konkurencyjności. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z 

realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych. 

5) Płatność za usługę realizowana będzie po zakończeniu każdego zlecenia, po podpisaniu – bez 

zastrzeżeń - Protokołu Odbioru, w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy. Warunkiem wystawienie faktury i dokonania płatności jest uprzednie 

podpisanie przez obie Strony Protokołu Odbioru.  

6) W razie zgłoszenia zastrzeżeń w Protokole Odbioru, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy 

stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych w Protokole 

Odbioru wad w wykonaniu zlecenia. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wykonaniu zleceń 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

7) Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu 

wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.  
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8) W przypadku niewykonania zlecenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie tego zlecenia.  

9) Za każdy dzień opóźnień w wykonaniu zlecenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie tego zlecenia. 

10) Strony dopuszczają możliwość potrącania przysługujących Zamawiającemu kar umownych z 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  

11) Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy 

szkoda przekracza wysokość kary umownej. 

12) W sprawach nieregulowanych umową zastosowane będą miały powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

13) Ewentualne spory wynikające na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Strony  

w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia wszelkie spory 

rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

14) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy 

pisemnej w formie aneksu do Umowy – z zastrzeżeniem regulacji dotyczącej zmiany danych 

osobowych i teleadresowych. 

15) Zmiana danych osobowych lub teleadresowych następuje poprzez pisemne zgłoszenie drugiej 

Stronie i nie stanowi zmiany treści niniejszej Umowy. Za wystarczającą formę Strony uznają 

zgłoszenie dokonane za pomocą poczty elektronicznej. 

 


