Lublin, 24.08.2022
Zapytanie ofertowe nr 2/2022/PMT SIN
W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie
3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.1:
„Polskie Mosty Technologiczne” Quantum Blockchains Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Lublinie, ul. Lipowa 4a, 20-027 Lublin (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza do
składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.

I.

Przedmiot zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw
autorskich
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w związku z podjęciem działań mających na
celu rozpoczęcie świadczenia usług na rynku singapurskim:
Usługi doradcze w zakresie opracowania badania stanu techniki wraz z rekomendacją na temat
możliwych sposobów ochrony, w tym doradztwo w zakresie opracowania dwóch zgłoszeń
patentowych na rynku singapurskim dotyczących:
1. szyfratora realizującego protokoły kryptografii kwantowej,
2. protokołu komunikacji z zakresu informatyki kwantowej.

II.

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy: 31.10.2022 r.

III.

Wymagania wobec oferenta

1. Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych Wykonawców prowadzących działalność zgodną
z opisem przedmiotu zamówienia i posiadających odpowiedni wpis PKD w odpowiednim dla
siebie rejestrze.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
- zaoferują usługę zgodną z przedmiotem zamówienia
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie lub dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tzn. posiada kadrę mającą doświadczenie w wykonywaniu usług doradczych
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie
zamówienia;
Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia zawarte w formularzu
ofertowym przygotowywanym i podpisywanym przez Wykonawcę (Załącznik 2). Brak spełnienia
warunków udziału oznacza odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednorazowej
prośby o uzupełnienie dokumentacji w przypadku wątpliwości w zakresie dokonania oceny
spełnienia ww. warunków.
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IV.

Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

Wykluczeniu z postępowania podlega:
1. Wykonawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się ̨ wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań́ w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego 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,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności.
W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu występowania powiązań
osobowych lub kapitałowych (Załącznik 2).
2.podmioty, które w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadziły
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
3.podmioty, które w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4. podmioty, które z innymi oferentami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między oferentami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych;
5. podmioty, które w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności, gdy podmiot w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych.
6. podmioty znajdujące się na listach sankcyjnych sporządzonych w sposób określony w ustawie z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w Rozporządzeniu Rady (WE) nr
765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na
Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, w Rozporządzeniu Rady (UE) nr
269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań
podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających,
w Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w
Rozporządzeniu Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r., w sprawie środków ograniczających w
odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego
i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach.
Ofertę podmiotu wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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Zamawiający może wykluczyć podmiot na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania
ofertowego.
V.

Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć osobiście bądź pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Quantum Blockchains
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lipowa 4a, 20-027 Lublin lub pocztą elektroniczną (skan
oryginalnej oferty) na adres: karasiuk@quantumblockchains.io
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 01.09.2022 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 02.09.2022 r.
5. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pan Jerzy Karasiuk, tel. 666 888 589, mail:
karasiuk@quantumblockchains.io

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:
C = Cmin/Cbadana *100 pkt
Gdzie:
C – liczba punktów za kryterium cena
Cbadana – cena netto badanej oferty
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 przygotować ofertę na Formularzu Oferty, który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania Ofertowego.
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2. Oferenci zobowiązani są dołączyć Oświadczenie Oferenta, które stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego Zapytania Ofertowego.
3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Zleceniodawca ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania
ofertowego.
6. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje
przedstawione w ofercie każdorazowo na wezwanie Zleceniodawcy.
7. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
8. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to
przed terminem upływu składania ofert. 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, 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.

X. Zastrzeżenia
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
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2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru
Wykonawcy bez podania przyczyn.

Mirosław Sopek
Prezes Zarządu

Załączniki:
1. Formularz Oferty
2. Oświadczenie Oferenta
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