
  
 

 

Rzeszów, 10.03.2022 r. 
 

Dotyczy Projektu dotyczącego przygotowania do internacjonalizacji przedsiębiorstwa Smart Secure Networks Sp z o.o. i 
wejścia na rynek w Kenii, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UG- PMT/2327/1N/2021-KEN z dnia 16 
grudnia 2021 r. w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne PMT/2327/1N/2021 nabór I/2021:Kenia, 1N/2021 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w 
przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2022 
 

1. Podstawowe informacje o Zamawiającym 
 

Nazwa Zamawiającego Smart Secure Networks Sp. z o.o. 
Adres siedziby Zamawiającego ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów 

Dane rejestrowe Zamawiającego REGON: 385069513 NIP: 6312689026 

Dane kontaktowe Zamawiającego 

tel.: 605 863 534, adres poczty elektronicznej: 
office@ssn.international 

Kontakt w związku z zapytaniem ofertowym od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 

 
2. Tryb zamówienia 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  
2. Postępowanie prowadzone jest w sposób zapewniający przejrzystość, efektywność i jawność oraz 

zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Oferentów.  
3. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  
4. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków obowiązujących w Projekcie Polskie Mosty Technologiczne realizowanego 
ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji 
oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-
2020. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie eksperckich usług doradczych dotyczących 
internacjonalizacji przedsiębiorstwa Smart Secure Networks Sp. z o.o. i wejścia na rynek w Kenii 

2. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  
79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 
79411000-8 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania 
79310000-0 Usługi badania rynku 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 
a) Przygotowanie dokumentów koniecznych do wejścia na rynek w Kenii 

Przedmiot zamówienia: Doradztwo w zakresie przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów i praw 
koniecznych do wejścia na rynek w Kenii i sprzedaży produktów oraz usług technologicznych i 
wdrożeniowych nowoczesnych technologii cyfrowych z obszaru Internetu Rzeczy na rynku kenijskim 
 
Usługa obejmuje przygotowanie listy wszelkich niezbędnych dokumentów, certyfikatów niezbędnych do 
sprzedaży rozwiązań technologicznych w obszarze technologii cyfrowych Internetu Rzeczy  
 

b) Przygotowanie produktów i usług do potrzeb rynku docelowego  
Przedmiot zamówienia: Doradztwo dotyczące projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, 
analizy potrzeby przeprojektowania istniejących lub zaprojektowania nowych logotypów i marek 
produktowych oraz weryfikacja prawna i techniczna posiadanych już materiałów włącznie z ich weryfikacją 
prawną i techniczną. 
 



 
 

  

c) Weryfikacja prawna i techniczna dokumentów 
Przedmiot zamówienia: Doradztwo związane z weryfikacją prawna i techniczną dokumentów 

niezbędnych do wprowadzenia produktów, usług technologicznych i wdrożeniowych nowoczesnych 
technologii cyfrowych na rynek  w Kenii 
 

d) Działania promocyjno - informacyjne 
 Przedmiot zamówienia: Doradztwo związane z planowaniem i przeprowadzeniem działań promocyjno-

informacyjnych niezbędnych przy wprowadzeniu produktów, usług technologicznych i wdrożeniowych 
nowoczesnych technologii cyfrowych na rynek  w Kenii 

 
4. Analizę należy wykonać dla rynku w Kenii. 
5. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a. ścisłej współpracy z Zamawiającym i wskazanymi przez niego podmiotami, w tym wymaganych 
właściwą realizacją zamówienia kontaktów osobistych, telefonicznych oraz e-mailowych, 

b. realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia, zgodnie z wymogami 
Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do 
realizacji zamówienia, 

c. działania z dochowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 
6. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
7. Dopuszcza się płatności zaliczkowe i częściowe. 

 
4. Termin wykonania zamówienia 

 
1. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia punktów a, c, : 28.03.2022 r. – 31.05.2022 r. 
2. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia punktów b, d, : 31.05.2022 r. – 31.07.2022 r. 
3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się podpisanie końcowego odbioru prac 

bez zastrzeżeń. 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu 

 
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który: 

a) Zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności jest uprawniony do wykonania czynności 
związanych z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego; 

b) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne  
z wymaganiami wykonanie zamówienia; 

c) Dysponuje wiedzą, doświadczeniem i odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania 
zamówienia. 

2. Weryfikacja spełnienia ww. warunków będzie dokonana na podstawie następujących dokumentów: 
a) weryfikacja warunku, o którym mowa w ust. 1 a) będzie prowadzona na podstawie oświadczeń 

Oferenta określonych w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.  
b) weryfikacja warunku, o którym mowa w ust. 1 b) będzie prowadzona na podstawie oświadczeń 

Oferenta określonych w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.  
c) weryfikacja warunku, o którym mowa w ust. 1 c) będzie prowadzona na podstawie oświadczeń 

Oferenta określonych w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 
3. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia – 

nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego ww. warunku będzie skutkować odrzuceniem oferty.  
4. Zamawiający oświadcza, że następujący zapis zostanie umieszczony w umowie z Wykonawcą: Za 

niedochowanie terminu oddania zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową 
w wysokości 50 000,00 PLN netto, przy jednoczesnym odstąpieniu Zamawiającego od Umowy.  

5. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi poprzez podpisania Formularza ofertowego, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Niespełnienie ww. warunku będzie skutkować 
odrzuceniem oferty.  

 
6. Warunki wykluczenia udziału w postępowaniu 

 
1. Wykluczeni z udziału w postępowaniu zostaną Oferenci, którzy: 



 
 

  

a) Posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. 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: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
- posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
- pozostawaniu 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. 

2. Weryfikacja spełnienia warunku będzie prowadzona na podstawie oświadczenia Oferenta - Załącznik nr 
2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

 
7. Kryteria oceny ofert, opis sposobu przyznawania punktacji oraz wagi punktowe kryteriów 

 
1. Zamawiający przed przystąpieniem do wyboru najkorzystniejszej oferty dokona weryfikacji 

kompletności ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w Pkt 9 niniejszego Zapytania ofertowego. Będą 
rozpatrywane tylko te oferty, które przeszły pozytywną weryfikację kompletności.  

2. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów 
oceny ofert: 

Kryterium Waga punktowa 

1 Kompleksowość kompetencje i możliwość przygotowania 
kompleksowej oferty (K) 

60 

2 Termin realizacji (T) 20 
3 Cena w PLN brutto (C) 20 

3. Ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną poniżej.  

L.p. Kryterium Waga 
kryterium Opis sposobu przyznania punktów 

1 

Kompetencje 
i jakość 

merytoryczna 
oferty (K) 

60% 

 Określenie ilości punktów jaką dany Oferent uzyska 
zostanie obliczone według wzoru:  
K = (Km/Kb) x 60% 
gdzie: 
K- ilość punktów za kryterium „Kompetencje i jakość 
merytoryczna”,  
Km – najbardziej kompleksowa oferta spośród ofert 
nieodrzuconych,  
Kb –badanej.  
 
Oferta z najwyższymi kompetencjami i posiadająca 
najwyższa jakość merytoryczną otrzyma 60 punktów, a 
pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w 
odniesieniu do kompetencji i jakości merytorycznej  
odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania 
zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 



 
 

  

2 
Termin realizacji 

zamówienia w 
dniach (T) 

20% 

Punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T) 
zostaną obliczone według wzoru: 
T = (Tn/Tb) x 20 pkt. 
Gdzie: 
T - ilość punktów za kryterium „Termin realizacji 
zamówienia”, 
Tn – najkrótszy czas realizacji zamówienia (dni), 
Tb – czas realizacji zamówienia oferty badanej (dni). 
 
Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” 
Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin 
realizacji zamówienia, tj. maksymalnie 31.09.2022 r. W 
przypadku zaproponowania terminu wykraczającego poza 
dopuszczalny, Oferta zostanie odrzucona. Termin realizacji 
zamówienia musi zostać precyzyjnie wskazany w 
Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego Zapytania ofertowego, przy czym do obliczeń za 
termin rozpoczęcia przyjmuje się 28.03.2022 r.  
 
Oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzyma 20 
punktów, a pozostałe oferty po matematycznym 
przeliczeniu odpowiednio mniej. Końcowy wynik 
powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch 
miejsc po przecinku. 

3 Cena w PLN 
brutto (C) 20% 

Określenie ilości punktów jaką dany Oferent uzyska 
zostanie obliczone według wzoru:  
C = (Cn/Cb) x 20% 
gdzie: 
C- ilość punktów za kryterium „Cena w PLN brutto”,  
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,  
Cb – cena oferty badanej.  
 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 20 punktów, a pozostałe 
oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do 
najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik 
powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch 
miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, 
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na 
podstawie wzoru: 

W = K+ C + T 

gdzie: 
W – liczba punktów w ocenie końcowej danej oferty, 
K - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Kompetencje i jakość merytoryczna”, 
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”, 
T – liczba punktów przyznana w danej ofercie w kryterium „Cena brutto w PLN”. 

6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów. 
 

8. Badanie ofert 
 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert.  



 
 

  

2. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z 
odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa 
na Oferencie.  

3. Zamawiający poprawi w ofercie:  
a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian  

w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona. 
 

9. Sposób przygotowania oferty 
 

1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz ofert na poszczególne elementy zapytania osobno. 
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.  
3. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym Zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających. 
4. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. Skrócenie 

tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. 
5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta wraz  

z załącznikami musi być sporządzona czytelnie. 
6. Oferta musi być podpisana przez Oferenta, tj. osobę (osoby) reprezentującą Oferenta, zgodnie  

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do 
reprezentowania Oferenta.  

7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Oferenta) działa na podstawie pełnomocnictwa, 
pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” musi zostać 
dołączone do oferty. 

8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 
ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10. Oferta musi zawierać:  

a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania, 
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych, o którym mowa w Pkt 6 Zapytania 

ofertowego - Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania; 
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa  

w Pkt 5 Zapytania ofertowego – Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania 
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę 

(reprezentująca Oferenta wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno 
być załączone w formie oryginału lub poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy). 
 

10. Miejsce i termin składania ofert 
 
1. Oferta może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczanym terminie do dnia 20 marca 2022 r. do godz. 23:59,  
3. Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana 
oferta, zgodnie z Pkt 9 niniejszego Zapytania ofertowego z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 

 
 
 
                                                                                                                                 



 
 

  

11. Warunki odrzucenia oferty 
 

1. Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:  
a) Oferta została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu, 
b) Oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Oferenta, 

zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym 
dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę̨ 
uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo nie zostało załączone do oferty, 

c) Oferta nie spełnia warunków stawianych w Pkt 9 Zapytania ofertowego, w tym również w zakresie 
jej kompletności, 

d) Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia oferty, która nosi znamiona „rażąco niskiej 

ceny”.  
 
12. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 
 

1. Aneksowanie warunków umowy z Wykonawcą jest dopuszczalne wyłącznie w następującym zakresie  
i przypadkach:  
a) W przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od 

towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem 
przez Wykonawcę̨ przedmiotu zamówienia;  

b) W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości; 

c) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji Projektu 
okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia w celu należytej realizacji Projektu; 

d) 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, 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.  

e) Zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku przyczyny zewnętrznej 
niezależnej od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością realizacji przedmiotu 
zamówienia; 

f) Wystąpienia siły wyższej, której nie można było przewidzieć wcześniej na podstawie dostępnej 
wiedzy; 

g) Pozostałe zmiany:  
− zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na 

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji Projektu; 

− konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
Projektu; 

− w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie 
terminu realizacji umowy, zmniejszenia wartości zamówienia). 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają̨ dla swej ważności formy pisemnej. 
 

13. Unieważnienie postępowania 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania. Jeżeli zmiany będą miały 
mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
Dokonane zmiany zostaną wysłane do zainteresowanych stron. 



 
 

  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

 
14. Ogłoszenie wyników postępowania 
 

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona niezwłocznie po zakończeniu procedury ofertowej, tak by 
rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia mogło nastąpić 28.03.2022 r. 

2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu 
ofertowym o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w ofercie. 

3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o miejscu  
i terminie podpisania umowy (szacowany termin podpisania Umowy to nie później niż 28.03.2022 r.).  

4. Udzielenie zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Oferentem. 
5. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający zawiera 

umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną 
najwyższą liczbę punktów. 

6. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, 
odwołanie, skarga). 

7. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty. 
 
15. Opis sposobu udzielania wyjaśnień  
 

1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania. 
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami danemu Oferentowi oraz umieszczając 
na stronie Bazy konkurencyjności przy dedykowanym Zapytaniu ofertowym pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 
16. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych 

 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 
informuje, że: 

a) administratorem Państwa danych osobowych jest Smart Secure Networks Sp z o.o. (zwanym 
dalej jako: Administrator), z którym można się kontaktować: 
− pisemnie kierując korespondencję na adres: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów 
− telefonicznie pod numerem: 605 863 534 
− e-mailowo pod adresem: office@ssn.international 

b) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu: 
− związanym z postępowaniem o udzielnie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie 

zasady konkurencyjności, 
− wykonania umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem, a Polską Agencją Inwestycji i Handlu 

w ramach, której udzielane jest zamówienie; 
− wykonania umowy zawartej przez Państwa z Administratorem oraz do podjęcia działań na 

Państwa żądanie przed zawarciem umowy; 
− celów reklamacyjnych czy też innych działań związanych z postępowaniem  

o udzielnie zamówienia; 
c) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania na mocy; 
d) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania oraz realizacji umowy zawartej z Polską Agencją Inwestycji i Handlu; obowiązek 
podania Państwa danych osobowych związany jest z udziałem  
w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z; 



 
 

  

e) Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy z 
Administratorem, jak również udziału w działaniach i projekcie realizowanym przez 
Administratora. Podanie danych nie jest obowiązkowe. Brak podania danych będzie skutkował 
brakiem możliwości zawarcia oraz realizacji Umowy z Administratorem, jak również udziału w 
działaniach i projektach realizowanych przez Administratora. 

f) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a w szczególności 
nie będą podlegały profilowaniu; 

g) Przysługuje Państwu prawo do: 
− żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; 
− żądania ograniczenia przetwarzania danych; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

przetwarzanie Państwa danych przez Administratora narusza przepisy RODO. 
 

17. Załączniki 
 

1. Integralną częścią niniejszego Zapytania ofertowego stanowią: 
a) Załącznik nr 1. Formularz ofertowy, 
b) Załącznik nr 2. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym, 
c) Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego 
z dnia 10.03.2022 r. 

 
 

Formularz ofertowy 
 

Pełna nazwa Oferenta  
 

Adres siedziby Oferenta 
 
 

REGON 
 
 

NIP  
 

Telefon   
 

E-mail  
 

Osoba do kontaktu  
 

 
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 10 marca 2022 r. poniżej przedstawiam ofertę na realizację 
przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym: 
 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Kryterium Jakość 

Proponowane 
działania  

Proponowany 
zakres 

Uwarunkowania 
branżowe 

związane z IoT  

1 
Przygotowanie dokumentów koniecznych do 
wejścia na rynek w Kenii 

 
   

2 
Przygotowanie produktów i usług do potrzeb 
rynku docelowego  

 
   

3 
Weryfikacja prawna i techniczna 
dokumentów 

 
   

4 Działania promocyjno - informacyjne 
    



 
 

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Kryterium CENA 

Wartość 
netto  Podatek VAT Wartość 

brutto  

1 
Przygotowanie dokumentów koniecznych do 
wejścia na rynek w Kenii 

 
   

2 
Przygotowanie produktów i usług do potrzeb 
rynku docelowego  

 
   

3 Weryfikacja prawna i techniczna dokumentów 
 

   

4 Działania promocyjno - informacyjne 
    

RAZEM    

 
Zgodnie z powyższą ofertą cenową, całkowita wartość zamówienia wynosi: 
……………………………………….. netto PLN, 
……………………………………….. podatek VAT PLN, 
……………………………………….. brutto PLN. 
 
Ponadto działając w imieniu: 

 
 
 
 

(pełna nazwa Oferenta) 
oświadczam, że: 
 
1) Zapoznałem się z treścią niniejszego Zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem 

niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2) Akceptuję założenia zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu zamówienia oraz 

wymagań w nim zawartych, w tym dotyczące maksymalnego terminu realizacji zamówienia. 
3) Akceptuję zapis, który zostanie umieszczony w Umowie o treści: „Za niedochowanie terminu oddania 

zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 50 000,00 PLN netto, przy 
jednoczesnym odstąpieniu Zamawiającego od Umowy”. 

4) Członkowie organów/wspólnicy upoważnieni do reprezentowania przedsiębiorstwa nie zostali prawomocnie 
skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych.  



 
 

  

5) Oferowane prace będą wykonywane z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. 
6) Czas realizacji zamówienia wynosi: 

Lp. Przedmiot zamówienia Termin realizacji 
zamówienia (dd/mm/rrrr) 

1 
Przygotowanie dokumentów koniecznych do wejścia na rynek w 
Kenii 

 
 

2 Przygotowanie produktów i usług do potrzeb rynku docelowego   

3 
Weryfikacja prawna i techniczna dokumentów 

  

4 
Działania promocyjno - informacyjne 

  

7) Oferuję realizację zamówienia w zakresie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym. 
8) Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia  

i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
9) Oferta jest ważna przez ………… dni od dnia jej złożenia. 
10) W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. 
11) Osobą uprawnioną do reprezentowania Oferenta w sprawach dotyczących złożonej oferty jest: 

Imię i nazwisko  
Dane kontaktowe  

 

 
 

 
(Data i miejscowość) 

 
 

 
(Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego 
z dnia 10.03.2022 r. 

 
Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym 

 
Oświadczam, że: 
 

 
 
 

(pełna nazwa Oferenta) 
  
nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. Smart Secure Networks Sp z o.o. 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a 
wykonawcą, polegające w szczególności na: 

− Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
− Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
− Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
− Pozostawaniu 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. 

 
 

 
 
 
 
 

(Data i miejscowość) 

 
 
 
 
 

(Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik 3 do Zapytania ofertowego 

                                                              z dnia 10.03.2022 r. 
 
 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
 
Niniejszym działając w imieniu: 
 

 
 

(pełna nazwa Oferenta) 
 
oświadczam, że 
 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami 
wykonanie zamówienia, w tym: 

a) Nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
b) W stosunku do Oferenta nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne czy upadłościowe. 

3. Dysponuję wiedzą, doświadczeniem i odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 
 

 
 

 
 
 

(Data i miejscowość) 

 
 
 
 
 

(Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) 

 
 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji 
 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 

 
 
 

 
 

(Data i miejscowość) 

 
 
 
 
 

(Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) 
 


