Poznań, dn. 18 marca 2016 r .

Zapytanie ofertowe nr 1/OF/2016
na zakup usługi doradczej
w ramach ubiegania się o wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020, Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w Przedsiębiorstwach, Działania 3.1:
Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego
ryzyka. Poddziałanie 3.1.5: „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”.

I. ZAMAWIAJĄCY
ECDF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Promienista 83, 60-141 Poznań
tel. 61 835 00 98, faks 61 835 07 42
NIP 7792367724
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych od Autoryzowanego Doradcy,
polegających na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia Spółki na rynek
Catalyst.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w zakresie przygotowania
dokumentacji i wykonania analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o
charakterze dłużnym na rynku Catalyst.
W ramach usługi zostaną przygotowane następujące dokumenty niezbędne do wprowadzenia
obligacji Spółki na rynek Catalyst:


raport due diligence,



dokument informacyjny,



warunki emisji,

3. W celu realizacji zamówienia Oferent dostarczy:
a) Oświadczenie, że Oferent wpisany jest na listę Autoryzowanych Doradców na rynku
Catalyst prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
b) Oświadczenie, że Oferent posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie świadczenia
doradztwa w procesie pozyskania finansowania oraz wprowadzania obligacji na rynek
Catalyst, a Pracownicy Oferenta mają bogate doświadczenie w realizowaniu
przedmiotowych prac.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
a) posiadać datę sporządzenia,
c) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP.
c) podpisana czytelnie przez Oferenta.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona do dnia 25.03.2016 r. do godziny 10.30 za pośrednictwem:
poczty elektronicznej na adres: k.joachimczak@ecdf.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: ul.Promienista 83, 60-141 Poznań

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 25.03.2016 r., o godzinie 11.00 a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie
internetowej pod adresem www.ecdf.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający zaznacza, iż zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym
z nim osobowo lub kapitałowo.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ecdf.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) cena: 85%
b) zdolność do wykonania zlecenia, oceniona na podstawie kryteriów podanych w pkt II, ppkt
3 a,b niniejszego Zapytania ofertowego: 15% (po 7,5% za każde kryterium).
C) doświadczenie w realizowaniu przedmiotowych projektów
Wzór obliczania oceny oferty:
C = Cx + Ca+Cb
C - liczba punktów
Cx – liczba punktów za kryterium cena
Ca - liczba punktów za kryterium pkt II, ppkt 3 a;
Cb - liczba punktów za kryterium pkt II, ppkt 3 b;

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O

wyborze

najkorzystniejszej

oferty

Zamawiający

zawiadomi

Oferentów

za

pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ecdf.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela p. Krzysztof Joachimczak pod nr tel. 600 052 223 lub
adresem email: k.joachimczak@ecdf.pl

