Wrocław, 06.04.2017
XTPL S.A.
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4STOCK/2017/2
w związku z realizacją projektu pn.:
„Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect” w ramach PO IR poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP
w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock
zapraszamy Państwa do składania ofert na usługi doradcze w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji
do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynku kapitałowym
Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:
Główny:
66122000-1 Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek
Poboczne:
66171000-9 Doradztwo finansowe
79411000-8 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania
79419000-4 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
I. WPROWADZENIE:
1.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
zwanej dalej „ustawą”.

2.

Postępowanie prowadzone jest w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe
traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4.

Celem projektu jest emisja nowej serii akcji Spółki i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect w celu
pozyskania kapitału w wielkości 5-8 mln złotych.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
XTPL S.A.
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
NIP: 9512394886;
REGON: 361898062
Email: zamowienia@xt-pl.com
www.xt-pl.com
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wykonawca świadczyć będzie kompleksowe usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz
niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż akcji) oraz
wprowadzenie akcji do alternatywnego sytemu obrotu na NewConnect, obejmującej przygotowanie
poniższej dokumentacji:
1.

memorandum informacyjne- 1 szt.

2.

prezentacja inwestorska – 1 szt.

3.

teaser inwestycyjny – 1 szt.

4.

dokument informacyjny – 1 szt.

Istotne warunki realizacji zamówienia:
1.

W terminie wskazanym w ofercie (kryterium punktowane; maksymalnie 42 dni) Wykonawca przekaże Zamawiającemu
komplet dokumentów, na które składają się:

2.

•

Ostateczna wersja memorandum informacyjnego

•

Ostateczną wersję prezentacji inwestorskiej

•

Ostateczną wersję teasera inwestycyjnego

•

Dokument informacyjny gotowy do złożenia w GPW

W przypadku zgłoszenia uwag przez GPW do dokumentu informacyjnego Wykonawca poprawi go zgodnie
z wytycznymi GPW w terminie wskazanym przez GPW.

3.

Memorandum informacyjne będzie dokumentem zawierającym m.in. informacje o czynnikach ryzyka związanych
z działalnością Spółki, jej otoczeniem, dane rejestrowe, dane o Spółce zawierające krótki opis historii jej działalności,
model biznesowy, przyjętą strategię rozwoju, opis oferowanych produktów i usług.

4.

Prezentacja Inwestorska zostanie przygotowana na potrzeby spotkań Spółki z potencjalnymi inwestorami, w oparciu
o informacje zawarte w Memorandum. Prezentacja będzie obejmowała m.in. informacje o historii Spółki,
przedstawienie strategii Spółki i jej planów inwestycyjnych (zarówno wykorzystujących środki z oferty publicznej, jak
i inne źródła finansowania) w kilkuletniej perspektywie czasowej oraz parametry oferty publicznej.

5.

Teaser informacyjny to krótki materiał informacyjny zawierający informacje o działalności Spółki, jej modelu
biznesowym, strategii rozwoju, osobach zarządzających Spółką.

6.

Opracowanie Dokumentu Informacyjnego odbędzie się zgodnie z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., niezbędnego dla dopuszczenia
i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect. Sporządzenie ostatecznego dokumentu informacyjnego
odbędzie się w oparciu o uwagi zgłaszane przez GPW.

7.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia.

8.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i nie przewiduje udzielania zamówień
dodatkowych.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający niezbędne doświadczenie:
1.

jest domem maklerskim od co najmniej 10 lat posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego
na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych i figuruje na liście Domów
Maklerskich, publikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego;
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2.

Co najmniej 2 pracowników Wykonawcy wydelegowanych do realizacji zamówienia posiada Certyfikat
Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu,

3.

Przeprowadził ofertę akcji i wprowadził na rynek NewConnect w ostatnich 2 latach (tj. 2015-2016) łącznie co najmniej
5 podmiotów.

Doświadczenie wymagane w ust. 3 należy wykazać w Wykazie przeprowadzonych pierwszych ofert publicznych (IPO),
który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi że przedmiotowe usługi zostały
wykonane należycie.

V WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

POZOSTAŁYCH

WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.

Arkusz kalkulacyjny oferty podpisany przez osobę uprawnioną (Pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy,
o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego) –
zał. nr 1 do niniejszego zapytania.

2.

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym podpisanego przez osobę uprawnioną - zał. nr 2 do niniejszego
zapytania.

3. Dokumentów poświadczających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.: poświadczające doświadczenie
opisane w części IV, w tym wykaz przeprowadzonych pierwszych ofert publicznych (IPO) – zał. nr. 3.
4.

aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG).

Oferty nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH
PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY
1.

CENA – waga: 70%

2.

CZAS REALIZACJI – waga: 30%

Łącznie oferent może otrzymać 100 pkt w tym:
a)

70pkt za kryterium „CENA”

b)

30 pkt za kryterium „CZAS REALIZACJI”

VII. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
CENA
Liczba punktów za kryterium „CENA” zostanie obliczona według wzoru:
Cena najniższa / cena badana x 70 pkt = liczba przyznanych punktów
CZAS REALIZACJI
Liczba punktów za kryterium „CZAS REALIZACJI” zostanie przyznana według następującego wzoru:
Opracowanie kompletu dokumentów do 14 dni od dnia spełnienia warunku zawieszającego – 30 pkt
Opracowanie kompletu dokumentów do 21 dni od dnia spełnienia warunku zawieszającego – 20 pkt
Opracowanie kompletu dokumentów do 28 dni od dnia spełnienia warunku zawieszającego – 10 pkt
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Opracowanie kompletu dokumentów do 42 dni od dnia spełnienia warunku zawieszającego – 0 pkt

VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy przesłać w formie podpisanego skanu wraz z niezbędnymi załącznikami na następujący adres poczty
elektronicznej: zamowienia@xt-pl.com lub dostarczyć w oryginale w zamkniętej kopercie do siedziby Zamawiającego.
W obu przypadkach decyduje data wpływu oferty.
Termin składania: 13.04.2017 r. do godziny 23:59.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
VII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega Wykonawca, który jest podmiotem powiązanym
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między 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 Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2.

posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,

3.

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4.

pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 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;

VIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY
Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.

Zmiana terminu realizacji zamówienia:

2.

Pozostałe zmiany:

a)

a)

w przypadku zmian terminowych w realizacji projektu,
w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

b)

zmiany urzędowej stawki VAT;

c)

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne
czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść
zawartej umowy i termin realizacji;

d)
3.

obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy;

rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione
świadczenia i udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z Wynikającymi z umowy planowanymi
świadczeniami.
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IX. OSÓBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z postępowaniem upoważniony jest Maciej Adamczyk
tel.: 601 050 539 oraz Marcin Misiewicz tel.: 662 293 694.
e-mail: zamowienia@xt-pl.com

X. INFORMACJE DODATKOWE
1.

W ofercie należy wskazać cenę netto, brutto oraz podatek VAT.

2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

3.

Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.

4.

W ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania nastąpi podpisanie umowy warunkowej z Wykonawcą. Jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy lub wykonania zamówienia,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Warunkiem zawieszającym umowę jest
złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect”
w konkursie w ramach PO IR poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP. Wniosek zostanie złożony niezwłocznie po
podpisaniu umowy z Wykonawcą.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w każdej chwili bez podania przyczyny.

6.

W okresie trwania zapytania Zamawiający udziela odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących zamówienia pod adresem
zamowienia@xt-pl.com

7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do publikacji wyjaśnień dotyczących zamówienia lub zmian w treści zapytania
ofertowego o czym poinformuje na swojej stronie internetowej www.xt-pl.com. W takim przypadku Zamawiający
zastrzega sobie również prawo do wydłużenia terminu składania ofert.

8.

W przypadku wykrycia w ofercie Wykonawcy błędów, pomyłek lub braków Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienia lub uzupełnienie oferty wraz z podaniem terminu
na odpowiedź. Jeśli wykonawca nie uzupełni oferty we wskazanym terminie, lub nie złoży stosownych wyjaśnień jego
oferta może zostać odrzucona.

X. ZAŁACZNIKI
1.

Arkusz kalkulacyjny oferty

2.

Oświadczenie o braku powiązań

3.

Wykaz przeprowadzonych pierwszych ofert publicznych (IPO)
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