
     

 

Warszawa, 30.10.2017 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do pozyskania certyfikatu 

BRC  
 

 

1. Określenie Zamawiającego 

LEDA SP Z O.O. 

ul. Studencka 50 

Warszawa, 02-735 

 

REGON: 010144808 

NIP: 5220102685 

 
Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego: Dimitri Asaturov , dimi@leda.pl 

 

2. Określenie trybu zamówienia 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w          
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju          
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz           
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny          
Rozwój, 2014-2020.  
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo               
Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 
 
Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób: 
1. Publikacja na stronie internetowej Wnioskodawcy 
2. Przesłanie zapytania ofertowego w formie email do potencjalnych dostawców.  

 

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest - Zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji           

niezbędnej do pozyskania certyfikatu BRC. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga           

przygotowania opracowania planu przygotowania Spółki do uzyskania certyfikatu BRC po uprzedniej analizie            

stanu wyjściowego, opracowania niezbędnych procedur i dokumentacji związanej z uzyskaniem certyfikatu           

BRC.  

  

79415000-6- Usługi doradcze w zakresie zarządzania produkcją 



     

 

 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu 
 
Dostawca musi spełniać warunki dotyczące: 

● posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy          
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

● posiadania wiedzy i doświadczenia, 
● dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do        

wykonania zamówienia, 
● sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem           
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami           
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem          
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki, 
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, 
e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić              
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 
 

 

5. Kryteria wyboru oferty 
 

Kryterium pkt Sposób punktacji 
Cena 
 
ceny w walutach obcych będą 
przeliczane na PLN po kursie sprzedaży 
NBP z dnia wystawienia oferty 
 
 

100 pkt 
cena najniższa / cena z badanej oferty 

* 100 punktów 

 

Oferujący, który uzyska najwyższa sumę punktów zostanie wybrany do realizacji zamówienia. 

 

 

 



     

6. Miejsce i termin składania ofert 
 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub pocztą  
 
- na adres podany w punkcie 1 niniejszego zapytania, w dni robocze w godzinach od 08:00 – 16:00  
 
Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego do dnia 10 listopada 2017 r., do godziny 16:00.  
 
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane. 
 
Na ofertę musi się składać: wypełniony i podpisany załącznik nr 1, ewentualnie inne dokumenty, 

które Oferujący uzna za niezbędne.  

 
 
 
 

7. Termin związania ofertą 
 
Minimalny termin związania ofertą : 90 dni  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 
 

8. Dodatkowe warunki 
 

● Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 
● Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów. 
● Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji         

elektronicznej. 
● Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
● Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez          

podania przyczyny.  
 

 

     9. Termin realizacji 30.11.2017 r. 

 

 

 

 

 

  



     

 

Załącznik nr 1. OFERTA  

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem            

dokumentacji niezbędnej do pozyskania certyfikatu BRC  
 

 składamy  niniejszą ofertę na dostarczenie przedmiotu zapytania ofertowego. 

 

I. Dane Wykonawcy: 

Nazwa: 

……………………………………………………………………………………………………………..…. 

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Regon: ………………………………………………………………………………………………………… 

Tel: …………………….……….., Faks: ……………..…………………, E-mail: ………….……….………… 

 

II. Warunki oferty: 

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za łączną cenę: 

………………….…….. zł/netto  (słownie 

……………………………………………………………..………………………..),  

 

Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do: ………………………………………………. 

 

Termin ważności oferty:  ……………….…….. dni. 

 

III. Oświadczenie Wykonawcy: 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych              

zastrzeżeń oraz spełniam wszelkie postawione w niej warunki. W przypadku wyboru mojej oferty,             

zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

…………………………….  

……………………………….. 

Miejscowość i data   Podpis 

 



     

 

 


