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Igologic Sp z o.o. 

Ul. Lwowska 6/5 

20-128 Lublin 

 

Tel. + 48 881 202 804 

office@igologic.pl  

 

Lublin, 22 stycznia 2020 r. 

 
 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2020/PMT 

 

 

 W związku z realizacją projektu w 

ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz 

internacjonalizacji innowacyjnych 

przedsiębiorstw poddziałania 3.3.1: „Polskie 

Mosty Technologiczne” zaprasza do składania 

ofert dotyczących przedmiotu zamówienia. 

Postępowanie toczy się w ramach procedury 

rozeznania rynku.  

 

I. Przedmiot zamówienia 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

A) 79410000-1 Usługi doradcze w 

zakresie działalności gospodarczej i 

zarządzania oraz podobne. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 

usług doradczych polegających na 

 

Igologic Sp z o.o. 

Ul. Lwowska 6/5 

20-128 Lublin 

 

Tel. + 48 881 202 804 

office@igologic.pl  

 

Lublin, January 22nd, 2020. 

 

 

 

 

Offer request No. 2/2020/ PMT 

 

 

In connection with the implementation of the 

project under the Intelligent Development 

Operational Program, Actions 3.3: Support for 

the promotion and internationalization of 

innovative enterprises of sub-measure 3.3.1: 

"Polish Technological Bridges" invites you to 

submit offers regarding the subject of the 

contract. 

The proceedings are carried out under the 

market recognition procedure. 

I. Object of the contract 

Common Procurement Vocabulary (CPV): 

A) 79410000-1 Business and 

management consultancy services and 

the like. 

 

The subject of the contract is the purchase of 

consultancy services consising in the 

development of internal Institution’s  
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opracowaniu dokumentacji wewnętrznej 

Instytucji.  

Opracowanie dokumentacji wewnętrznej 

Instytucji w zakresie obejmującym: 

1) Opracowanie wymagań regulacyjnych 

dotyczących procedur wewnętrznych 

Instytucji. 

2) Opracowanie, analiza i weryfikacja 

procedury AML. 

3) Opracowanie procesu KYC. 

4) Przygotowanie procedury i regulacji 

KYC. 

5) Opracowanie procedur operacyjnych.  

 

 

II. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji umowy: 31.03.2020 r.  

 

III. Wymagania wobec oferenta 

Zapytanie skierowane jest do 

podmiotów posiadających potencjał do 

świadczenia usług doradczych 

w zakresie rozpoczęcia świadczenia 

usług finansowych na rynku 

singapurskim. 

 

IV. Informacja na temat zakresu 

wykluczenia z możliwości realizacji 

zamówienia 

Z możliwości realizacji zamówienia 

wyłączone są podmioty, które są 

powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązanie między  

 

documentations. 

Development of internal Institution’s 

documentations in the fields of: 

1) Development of regulatory 

requirements for the Institution’s 

internal procedures. 

2) Development, analysis and verifiction 

od the AML procedure. 

3) Development of the KYC proces. 

4) Development of the KYC procedurę and 

regulation. 

5) Development of the operational 

procedures. 

 

II. The term of the contract 

Date of contract implementation: 31/03/2020. 

 

III. Requirements for the bidder 

The inquiry is directed to entities with the 

potential to provide consultancy services in the 

area of launching the provision of financial 

services on the Singapore market. 

 

IV. Information on the scope of exclusion 

from the possibility of performing the 

contract 

Entities that are personally or capital related to 

the Ordering Party are excluded from the 

contract performance. Capital or personal 

connections are understood as 

interrelationship between 
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Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, 

polegające w szczególności na: 

– uczestniczeniu w spółce jako 

wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej; 

– posiadaniu co najmniej 10% akcji; 

– pełnieniu funkcji członka organu 

nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika; 

– pozostawaniu w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, który 

może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w 

wyborze wykonawcy, w 

szczególności pozostawanie 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. 

 

V. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 6/5, 

20-128 Lublin lub przesłać pocztą 

elektroniczną na adres: 

office@igologic.pl 

 

 

 

Employer or persons authorized to incur 

obligations on behalf of the Employer or 

persons performing on behalf of the Employer 

activities related to the preparation and 

carrying out of the contractor selection 

procedure and the Bidder, consisting in 

particular of: 

- participation in the company as a 

partner in a civil law partnership or 

partnership; 

- owning at least 10% of shares; 

- performing the function of a member 

of the supervisory or management 

body, proxy, plenipotentiary; 

- remaining in such a legal or factual 

relationship that may raise reasonable 

doubts as to impartiality in the 

selection of the contractor, in particular 

remaining married, in a relationship of 

kinship or affinity in a straight line, 

kinship or affinity in a lateral degree to 

the second degree or in relation 

adoption, care or guardianship. 

 

 

 

 

 

V. Place and deadline for submitting bids 

1. The offer should be delivered to the 

registered office of the Employer at ul. 

Lwowska 6/5, 20-128 Lublin or send by e-mail 

to the following address: office@igologic.pl 

 

 

mailto:office@igologic.pl
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2. Ofertę należy złożyć w 

nieprzekraczalnym terminie do 

29.01.2020 r. W przypadku wysyłania 

oferty za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data  

dostarczenia przesyłki do siedziby 

Zamawiającego.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

4. Ocena ofert zostanie dokonana w 

siedzibie Zamawiającego do dnia 

30.01.2020 r.  

5. Dodatkowych informacji na temat 

Projektu udziela Pani Marta Scheibe, 

tel. 508 637 150, mail: 

marta.scheibe@igologic.pl 

 

VI. Kryteria oceny ofert 

Maksymalna liczba punktów za 

spełnienie wszystkich kryteriów 

wynosi 100 pkt. Przy ocenie 

Zamawiający będzie kierował się 

następującymi kryteriami: 

cena oferty – kryterium stanowi 100% 

maksymalnej liczby punktów 

możliwych do uzyskania w 

postępowaniu ofertowym 

Liczba punktów w tym kryterium 

zostanie przyznana zgodnie z poniższym 

wzorem: 

LC = CMIN/CO *100 pkt 

Gdzie: 

LC – liczba punktów za kryterium cena 

CO – cena netto oferty 

 

2. The offer should be submitted within the 

deadline of 29.01.2020. In the case of sending 

the offer via traditional post or courier, the date 

counts delivering the parcel to the 

headquarters of the Employer. 

 

3. Offers submitted after the deadline will not 

be considered. 

 

4. The evaluation of the offers will be made in 

the seat of the Employer by 30.01.2020. 

 

5. Additional information about the Project is 

provided by Marta Scheibe, tel. 508 637 150, 

mail: marta.scheibe@igologic.pl 

 

VI. Bid evaluation criteria 

The maximum number of points for meeting all 

criteria is 100 points. When assessing, the 

Employer will be guided by the following 

criteria: 

 

offer price - the criterion is 100% of the 

maximum number of points possible to obtain 

in the tender procedure 

 

The number of points in this criterion 

will be awarded according to the following 

formula: 

LC = CMIN / CO * 100 points 

Where: 

LC - number of points for the price 

criterion 

CO – net price of the offer 

mailto:marta.scheibe@igologic.pl
mailto:marta.scheibe@igologic.pl
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CMIN – najniższa cena netto oferty, która 

wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

Oferta, która uzyska najwyższą 

końcową ocenę zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

 

VII. Opis przygotowania oferty 

1. Oferenci zobowiązani są dołączyć 

Oświadczenie Oferenta, które stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 

Ofertowego. 

2. Nie dopuszcza się składania ofert 

częściowych. 

3. Nie dopuszcza się składania ofert 

wariantowych. 

4. Zleceniodawca ma prawo do 

odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie 

odpowiada treści zapytania 

ofertowego. 

5. Oferenci zobowiązani są do 

przedstawienia dokumentów 

potwierdzających informacje 

przedstawione w ofercie każdorazowo 

na wezwanie Zleceniodawcy. 

6. Oferta może być sporządzona w 

języku polskim lub angielskim. 

7. Oferent może wprowadzić zmiany w 

złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed 

terminem upływu składania ofert.                                    

 

CMIN - the lowest net price of the offer that was 

received in response to the inquiry. 

The offer that obtains the highest final 

grade will be considered the most 

advantageous. 

VII. Description of the offer preparation 

1. Bidders are required to attach the 

Bidder's Statement, which constitutes 

Annex 1 to this Offer Inquiry. 

 

2. Submission of partial offers is not 

allowed. 

3. Variant offers are not allowed. 

 

4. The Principal has the right to reject 

an offer if its content does not match the 

content of the inquiry. 

5. Bidders are required to submit 

documents confirming the information 

presented in the offer on each request 

of the Principal. 

 

6. The offer may be made in Polish or 

English. 

7. The bidder may amend or withdraw 

the offer submitted, provided that he 

does so before the deadline for 

submission of tenders. 
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W toku badania i oceny oferty Zleceniodawca 

może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty. 

VIII. Warunki zmiany umowy z Oferentem. 

 

1. Umowa zawarta w wyniku postępowania 

wszczętego na skutek niniejszego zapytania 

ofertowego, może zostać zmieniona w drodze 

aneksu do umowy w następującym zakresie i 

przypadkach: 

a) w przypadku rozwiązania umowy, jeżeli z 

Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa 

o powierzenie grantu przez Polską Agencję 

Inwestycji i Handlu, 

b) w przypadku zmiany harmonogramu 

realizacji umowy wynikającej z postanowień 

umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Polską Agencję Inwestycji i Handlu, jeżeli 

umowa ta została zmieniona po udzieleniu 

zamówienia, 

c) zmiany terminu wykonania zamówienia, w 

przypadku wystąpienia w toku realizacji 

Projektu 

okoliczności uzasadniających wprowadzenie 

zmian w zakresie terminu wykonania 

przedmiotu 

zamówienia w celu należytej realizacji 

Projektu. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian 

postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, 

kiedy będzie to związane z pojawieniem się 

nowych informacji, faktów uniemożliwiających 

realizację umowy w pierwotnym kształcie,  

 

During the examination and evaluation of the 

offer, the Customer may demand explanations 

from the Bidder regarding the content of the 

submitted offer. 

 

VIII. Conditions for changing the contract 

with the Bidder. 

1. The contract concluded as a result of 

proceedings initiated as a result of this inquiry, 

may be amended by way of an annex to the 

contract in the following scope and cases: 

 

a) in the event of termination of the contract, if 

the contract is terminated with the Employer 

for granting a grant by the Polish Investment 

and Trade Agency, 

b) in the event of a change in the schedule of 

contract performance resulting from the 

provisions of the contract concluded between 

the Employer and the Polish Investment and 

Trade Agency, if the contract was amended 

after the contract was awarded, 

c) changing the date of the contract, if it occurs 

during the implementation of the Project 

circumstances justifying the introduction of 

changes in the scope of the subject 

orders for the proper implementation of the 

Project. 

 

 

2. The Employer provides for the possibility of 

changing the provisions of the Contract in 

relation to the content of the offer, on the basis 

of which the contractor was selected, only 

when it is related to the appearance of new 
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wyłącznie z przyczyn niemożliwych do 

przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod 

warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na 

cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie 

wprowadzona dla dobra projektu. 

Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze 

porozumienia obu Stron Umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia ewentualnych zmian terminu 

dostawy wyłącznie na wniosek Zamawiającego. 

 

IX. Zastrzeżenia. 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

dopuszcza unieważnienie postępowania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zakończenia postępowania bez dokonania 

wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn. 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie Oferenta. 

 

 

Marta Scheibe 

Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

information, facts that prevent the 

implementation of the contract in its original  

not affect the objectives and results  good of the 

project. The change will be made by agreement 

of both Parties to the Agreement. 

 

 

 

3. The Employer provides for the possibility of 

introducing any changes to the delivery date 

only at the request of the Employer. 

 

IX. Reservations. 

1. In justified cases, the Employer allows 

the annulment of the procedure. 

2. The Employer reserves the right to 

terminate the procedure without selecting 

the Contractor without giving reasons. 

 

Attachments: 

1. Bidder's declaration. 

 

 

Marta Scheibe 

CEO 
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