Warszawa, dnia 8 sierpnia 2022 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 0119/2022
Obsługa prawna Spółki w zakresie przepisów dotyczących państwowych osób prawnych oraz zarządzania
środkami publicznymi

I.

Składający zapytanie
PFR Ventures Sp. z o. o.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa
REGON 360321596, KRS 0000533101, NIP 7010451067, kapitał zakładowy 123 698 800,00 PLN.
Dalej jako „Spółka”; „PFR Ventures”.

II.

Wprowadzenie
PFR Ventures należy do grupy kapitałowej spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A., która jest 100% udziałowcem
PFR Ventures.
PFR Ventures jest państwową osobą prawną, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 2 Ustawy o Zasadach
Zarządzania Mieniem Państwowym.
W związku z prowadzoną działalnością, PFR Ventures zarządza środami publicznymi, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 3 pkt. 2 lit. c ustawy o finansach publicznych, pochodzącymi z:
1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 3.1. Finansowanie innowacyjnej działalności
MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka (dalej POIR),
2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, przyjętego przez Komisję Europejską w
porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską w dniu 1 października 2007 r. oraz przez Radę Ministrów
uchwałą nr 267/2007 z dnia 30 października 2007 (dalej POIG), oraz
3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego na podstawie umowy ramowej z dnia 20
grudnia 2007 r. zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o
wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społecznogospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskie (dalej SPPW).
PFR Ventures prowadzi także działalność gospodarczą ukierunkowaną na osiąganie zysków.

III.

Przedmiot zlecenia
Z uwagi na status PFR Ventures (państwowa osoba prawna) oraz status środków, którymi PFR Ventures
zarządza (środki publiczne), PFR Ventures jest zainteresowane podjęciem współpracy w zakresie
dotyczącym stałej obsługi prawnej obejmującej, w szczególności:
1. doradztwo prawne,
2. udział w negocjacjach,
3. opracowywanie, weryfikacja i opiniowanie dokumentów prawnych,
4. sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych, oraz
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5. reprezentowanie w postępowaniach przed sądami (powszechny, arbitrażowe) i innymi organami
państwowymi (w szczególności Prezesem Prokuratorii Generalnej),
z Kancelarią wykazującą doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania przepisów obowiązujących
państwowe osoby prawne, w tym także doświadczenia w zakresie udziału w postępowaniach dotyczących
państwowych osób prawnych, w szczególności w zakresie wynikającym z:
1. Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
2. Ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
3. Ustawy o finansach publicznych i innych ustaw regulujących status prawny przekazanych środków jako
środków publicznych,
4. Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
5. Ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

IV.

V.

Charakter umowy z Wykonawcą:
1.

Spółka zamierza wyłonić Kancelarię lub Kancelarie, którzy złoży najkorzystniejszą ofertę według
kryteriów opisanych w pkt VI poniżej, oraz zawrzeć umowę/y określające zasady współpracy Stron.

2.

Umowa z Kancelarią nie będzie miała charakteru wyłącznego i nie będzie ustanawiać żadnych
ograniczeń dla PFR Ventures w zakresie kontraktacji kolejnych Kancelarii w zakresie któregokolwiek
spośród elementów/zakresów Zlecenia (lub jakiejkolwiek jego części), w każdym wypadku, gdy Spółka
uzna to za konieczne.

3.

Umowa z Kancelarią będzie określać szczególne warunki współpracy oraz warunki płatności, w tym w
szczególności zasady składania przez PFR Ventures zleceń szczegółowych na poszczególne rodzaje
usług, zgodnie z zapotrzebowaniem PFR Ventures.

4.

Spółka zastrzega sobie możliwość doprecyzowania w umowie z Kancelarią szczegółowego zakresu
współpracy lub jego modyfikacji, w sposób nie odbiegający istotnie od zakresu zapytania określonego
w pkt III powyżej.

Zastrzeżenia:
1.

Kancelaria zobowiązana jest wskazać w Ofercie dedykowany zespół do realizacji zlecenia w zakresie
opisanego w punkcie III powyżej wraz ze stosownym opisem doświadczenia, o którym mowa w punkcie
VI.2, zaś oczekiwanie PFR Ventures jest takie, że tylko wskazane osoby z zespołu będą wykonywały
umowę (zlecenia szczegółowe).

2.

Wykonawca powinien podać stawkę godzinową netto w PLN dedykowanego prawnika.

3.

Wskazana kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, powinna obejmować wszystkie
koszty administracyjne Kancelarii, w tym w szczególności koszty wydruków, telekonferencji, dojazdów,
itd.

4.

Oferta cenowa Kancelarii powinna mieć charakter wstępnie wiążący.

5.

Kancelaria biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi wykazać brak konfliktu
interesów. Kancelaria jest obowiązana oświadczyć, że nie występuje potencjalny konflikt interesów we
współpracy z PFR Ventures i że nie będzie występował konflikt interesów w trakcie jego realizacji, przy
czym jako potencjalny konflikt interesów rozumiane będą, mające miejsce w okresie 12 miesięcy
poprzedzających złożenie oferty, działania Kancelarii tego rodzaju, że mogłyby wywołać uzasadnioną
wątpliwość co do jej bezstronności i rzetelności w zakresie powierzonych jej czynności z uwagi na
wykonywanie usług na rzecz innych podmiotów.
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6.

PFR Ventures zastrzega sobie możliwość przerwania prac Kancelarii na każdym etapie. W takim
przypadku Kancelaria zobowiązana będzie do odpowiedniego rozliczenia wykonanej przez Kancelarię
pracy oraz wydania PFR Ventures efektów dotychczasowo zrealizowanej pracy.

7.

Kancelaria przeniesie nieodpłatnie na PFR Ventures autorskie prawa majątkowe oraz prawo do
wykonywania praw zależnych do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w związku z
realizacją umowy (zlecenia). Wynagrodzeni za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw
zależnych zawierać się będzie w wynagrodzeniu wykonawcy należnym z tytułu wykonania danego
zlecenia szczegółowego.

8.

PFR Ventures zastrzega sobie możliwość wykluczenia Kancelarii z postępowania w przypadku, gdy
Kancelaria uprzednio wykonała na rzecz PFR Ventures zamówienie z nienależytą starannością, a w
szczególności:
a) nie wykonała przedmiotu zamówienia w terminie z przyczyn leżących po jej stronie, lub
b) wykonała usługę o niewłaściwej jakości lub nieodpowiadający warunkom umownym, lub
c) wykonana usługa obarczona była wadą powodującą konieczność poniesienia przez PFR Ventures
dodatkowych nakładów (kosztów) lub prac.

VI.

Kryterium wyboru
Dokonując wyboru Oferty Spółka będzie brała pod uwagę:
1. Wartość wynagrodzenia (60 % wagi oceny) – stawka godzinowa za wykonanie umowy, podana zgodnie
z zastrzeżeniami wskazanymi w pkt V ppkt 2 i 3 niniejszego Zapytania Ofertowego.
Spółka dopuszcza możliwość podania różnych stawek godzinowych z tytułu:
a. reprezentacji w postępowaniach przed sądami (powszechny, arbitrażowe) i innymi organami
państwowymi (w szczególności Prezesem Prokuratorii Generalnej), oraz
b. pozostałych usług opisanych w pkt. III niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. Doświadczenie Kancelarii (40% wagi oceny) – w zakresie objętym przedmiotem niniejszego Zapytania
Ofertowego, przy czym warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu jest wykazanie doświadczenia
w zakresie wiedzy i praktycznego stosowania przepisów oraz udziału w postępowaniach, o których
mowa w pkt. III niniejszego Zapytania Ofertowego.
W przypadku uznania doświadczenia Kancelarii za niewystarczające Spółka może zdecydować o braku
nawiązania współpracy.
Spółka będzie preferować Kancelarie
przeprowadzonymi transakcjami.

VII.

wykazujące

doświadczenie

uwiarygodnione

konkretnymi,

Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe
Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe proszę nadesłać do 16 sierpnia 2022 roku r. do godz. 17.00 w wersji
elektronicznej na adres: zapytania.ofertowe@pfrventures.pl.
Odpowiedź powinna zawierać:
• Propozycję wynagrodzenia za wykonanie Zlecenia,
• Potwierdzenie akceptacji ww. zastrzeżeń,
• Prezentacje istotnych doświadczeń Kancelarii w zakresie Zlecenia objętego niniejszym Zapytaniem
Ofertowym,
• Okres obowiązywania oferty nie krótszy niż 30 dni od dnia złożenia oferty.
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W przypadku pytań proszę o kontakt z Agnieszka Syguła (e-mail: agnieszka.sygula@pfrventures.pl;
tel.: +48 539 543 271) lub Arnold Górka (e-mail: arnold.gorka@pfrventures.pl ; tel. +48 795 514 759.

Z poważaniem,
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Agnieszka Syguła
Data: 2022.08.08 11:52:45 CEST

____________________________
Agnieszka Syguła
Prokurent Spółki
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