Warszawa, dn. 16.09.2019
Zamawiający:
Polska Platforma Kredytowa S.A.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. +48 22 483 53 68
e-mail: info@pplk.pl
NIP: 5252644811
REGON: 363619770

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 /2019
W związku z realizacją projektu badawczego Zamawiający zaprasza do składania ofert na poniższy
przedmiot zamówienia

I. PPRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na etykietowaniu transakcji na rachunkach
bankowych oraz ich agregacji, w szczególności identyfikacja etykietowanie i grupowanie transakcji
związanych z: zajęciami egzekucyjnymi, hazardem, pożyczkami i kredytami oraz transakcjami własnymi
tzn. pomiędzy różnymi kontami tego samego klienta. Oferta musi uwzględniać współpracę i wymianę
danych poprzez API lub Webservice.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które
są powiązane z Polską Platformą Kredytową S.A. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Przez
powiązania 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 dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na :
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✓ 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.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia”/„nie
spełnia”.
Zamawiający gwarantuje sobie prawo żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających
spełnienie ww. warunków od każdego z Oferentów, którzy złożą ważną ofertę.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać:
✓ nazwę i adres oferenta (pełna nazwa firmy, adres, NIP, nr wpisu do rejestru, dane
teleadresowe wraz z danymi osoby kontaktowej w sprawie oferty).

✓ oferta powinna zawierać szczegółowy opis istotnych elementów oferty zgodnie z punktem I
- przedmiot zamówienia.

✓ ceny podane w wartościach netto. W przypadku ceny opartej o rozliczenie na bazie ilości
raportów + opłaty stałej (abonament) należy podać cenę za abonament 36 miesięczny i
cenę za każdy raport.

✓ data złożenia oferty.
✓ termin ważności oferty (nie krótszy niż 120 dni).
2. Wykonawca winien dołączyć wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami zapytania
ofertowego.

3. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, a wszystkie jej
strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika
z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo
w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

4. Dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymogi określone w przedmiocie zamówienia
punkt I. Oferty nie spełniające tych wymogów będą automatycznie odrzucane.

5. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
6. Oferty złożone w innej walucie niż w PLN zostaną przeliczone po kursie średnim NBP z dnia
17.09.2019 r..
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7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów,
nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

IV. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert: od 17.09 do 23.09.2019 r., do godziny 10.00.
Oczekiwany termin realizacji: wskazane przez Zamawiającego 36 miesięcy pomiędzy datą 01.10.2019
r. a datą 31.12.2021 r
Oferta powinna zostać dostarczona drogą e-mail na adres:

✓ info@pplk.pl z dopiskiem w temacie e-mail: „Zapytanie ofertowe”
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert, Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres
e-mail wskazany w ofercie.

2. Do oferty należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego możliwość
reprezentowania firmy przez osobę podpisującą ofertę – KRS, wpis do działalności gospodarczej lub
odpowiednie pełnomocnictwo.

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY.
1. Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie się kierować zgodnie z poniżej
przedstawionymi kryteriami oceny i ich odpowiednio przypisanymi punktami wagowymi :
Maksymalna liczba
punktów (waga)

L.p. Rodzaj kryterium

1.

Cena (C)

100 pkt
RAZEM

100 pkt

2. Sposób przyznawania punktów:
Przydział punktów nastąpi wg poniższych zasad :

o najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto,
o każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
▪

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej) *100

3. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.
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VI. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Termin otwarcia ofert: Termin otwarcia ofert: 23.09.2019 r., godzina 12.
Po rozstrzygnięciu przetargu zamawiający poinformuję zwycięzcę drogą e-mail oraz poprzez publikację
informacji na swojej stronie internetowej.

VII.

WARUNKI UMOWY

Wzór umowy zostanie dostarczony razem z zamówieniem drogą elektroniczną niezwłocznie po
rozstrzygnięciu przetargu.

VIII.

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie, w sytuacji gdy:

1. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.
2. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z innych istotnych
powodów.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
Aleksander Widera
tel.:

+48 510029056

mail:

aleksander.widera@pplk.pl
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Warszawa, dn. 16.09.2019
Zamawiający:
Polska Platforma Kredytowa S.A.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. +48 22 483 53 68
e-mail: info@pplk.pl
NIP: 5252644811
REGON: 363619770

ZAPYTANIE OFERTOWE 2 /2019
W związku z realizacją projektu badawczego Zamawiający zaprasza do składania ofert na poniższy
przedmiot zamówienia

I. PPRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zmówienia jest ustalanie zawartości contentu ( jego identyfikacja ) treści publikowanych
w Internecie pod kątem możliwości dokonania przyporządkowania do nich odbiorców o konkretnym
profilu psychologicznym ( sprofilowania). Przyporządkowanie powinno nastąpić do nie mniej niż 4 profili.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do realizacji zamówienia; w szczególności co najmniej 3 letnią obecność
na rynku usług windykacyjnych oraz personel w postaci co najmniej 30 inspektorów
terenowych.
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które
są powiązane z Polską Platformą Kredytową S.A. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Przez
powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
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w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru dostawcy a dostawcą, 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.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia”/„nie
spełnia”.
Zamawiający gwarantuje sobie prawo żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających
spełnienie ww. warunków od każdego z Oferentów, którzy złożą ważną ofertę. Uzupełnienie
dokumentów musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać:
✓ nazwę i adres oferenta (pełna nazwa firmy, adres, NIP, nr wpisu do rejestru, dane
teleadresowe wraz z danymi osoby kontaktowej w sprawie oferty).
✓ oferta powinna zawierać szczegółowy opis istotnych elementów oferty zgodnie z punktem I przedmiot zamówienia.
✓ ceny podane w wartościach netto.
✓ datę złożenia oferty.
✓ termin ważności oferty (nie krótszy niż 120 dni).

2. Wykonawca winien dołączyć wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami zapytania
ofertowego.

3. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, a wszystkie jej
strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika
z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo
w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

4. Dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymogi określone w przedmiocie zamówienia
punkt I. Oferty nie spełniające tych wymogów będą automatycznie odrzucane.

5. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
6. Oferty złożone w innej walucie niż w PLN zostaną przeliczone po kursie średnim NBP z dnia
17.09.2019 r..

7.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
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8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

IV. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert: od 17.09 do 23.09.2019 r., do godziny 10.00.
Oczekiwany termin realizacji: wskazane przez Zamawiającego 36 miesięcy pomiędzy datą 01.10.2019
r. a datą 31.12.2021 r
Oferta powinna zostać dostarczona drogą e-mail na adres:
✓ info@pplk.pl z dopiskiem w temacie e-mail: „Zapytanie ofertowe”

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert, Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres
e-mail wskazany w ofercie.

2. Do oferty należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego możliwość
reprezentowania firmy przez osobę podpisującą ofertę – KRS, wpis do działalności gospodarczej lub
odpowiednie pełnomocnictwo.

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY.
1. Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie się kierować zgodnie z poniżej
przedstawionymi kryteriami oceny i ich odpowiednio przypisanymi punktami wagowymi :
Maksymalna liczba
punktów (waga)

L.p. Rodzaj kryterium

1.

Cena (C)

100 pkt
RAZEM

100 pkt

2.
3. Sposób przyznawania punktów:
Przydział punktów nastąpi wg poniższych zasad :
o

najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto,

o

każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
▪

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej) *100

4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.

VI. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Termin otwarcia ofert: Termin otwarcia ofert: 23.09.2019 r., godzina 12.
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Po rozstrzygnięciu przetargu zamawiający poinformuję zwycięzcę drogą e-mail oraz poprzez publikację
informacji na swojej stronie internetowej.

VII.

WARUNKI UMOWY

Wzór umowy zostanie dostarczony razem z zamówieniem drogą elektroniczną niezwłocznie po
rozstrzygnięciu przetargu.

VIII.

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie, w sytuacji gdy:
1. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.
2. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z innych istotnych
powodów.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
Aleksander Widera
tel.:

+48 510029056

mail:

aleksander.widera@pplk.pl
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Warszawa, dn. 16.09.2019
Zamawiający:
Polska Platforma Kredytowa S.A.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. +48 22 483 53 68
e-mail: info@pplk.pl
NIP: 5252644811
REGON: 363619770

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2019
W związku z realizacją projektu badawczego Zamawiający zaprasza do składania ofert na poniższy
przedmiot zamówienia

I. PPRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczaniu plików z danymi analitycznymi
służącymi do oceny pozycji finansowej mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, na podstawie otrzymanych plików JPK, w tym
JPK PKPIR. Zleceniobiorca oprócz danych analitycznych, będzie również weryfikował poprawność
plików JPK (poprawność sum kontrolnych, poprawność struktury pliku, adekwatność okresu czasu za
który wygenerowano JPK).
Minimalny zakres danych analitycznych na podstawie JPK PKPIR to:

•

Przychody z całego okresu

•

Koszty z całego okresu

•

Dochód z całego okresu

•

Rentowność sprzedaży

•

Trend przychodów

•

Udział odbiorców kontrybuujących 80% przychodów w całym okresie

•

Udział odbiorców kontrybuujących 50% przychodów w całym okresie

•

Trend wzrostu odbiorców

•

Ilość operacji przychodowych

Wymiana danych z Zleceniobiorcą będzie odbywała się za pomocą API lub webservice
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II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do realizacji zamówienia; w szczególności co najmniej 3 letnią obecność
na rynku usług windykacyjnych oraz personel w postaci co najmniej 30 inspektorów
terenowych.

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które
są powiązane z Polską Platformą Kredytową S.A. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Przez
powiązania 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 dostawcy a dostawcą, 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.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia”/„nie
spełnia”.
Zamawiający gwarantuje sobie prawo żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających
spełnienie ww. warunków od każdego z Oferentów, którzy złożą ważną ofertę. Uzupełnienie
dokumentów musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać:
✓ nazwę i adres oferenta (pełna nazwa firmy, adres, NIP, nr wpisu do rejestru, dane
teleadresowe wraz z danymi osoby kontaktowej w sprawie oferty).
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✓ oferta powinna zawierać szczegółowy opis istotnych elementów oferty zgodnie z punktem I
- przedmiot zamówienia.

✓ ceny podane w wartościach netto.
✓ datę złożenia oferty.
✓ termin ważności oferty (nie krótszy niż 120 dni).
2. Wykonawca winien dołączyć wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami zapytania
ofertowego.

3. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, a wszystkie jej
strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika
z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo
w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

4. Dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymogi określone w przedmiocie zamówienia
punkt I. Oferty nie spełniające tych wymogów będą automatycznie odrzucane.

5. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
6. Oferty złożone w innej walucie niż w PLN zostaną przeliczone po kursie średnim NBP z dnia
17.09.2019 r..

7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów,
nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

IV. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert: od 17.09 do 23.09.2019 r., do godziny 10.00.
Oczekiwany termin realizacji: wskazane przez Zamawiającego 36 miesięcy pomiędzy datą 01.10.2019
r. a datą 31.12.2021 r
Oferta powinna zostać dostarczona drogą e-mail na adres:

✓ info@pplk.pl z dopiskiem w temacie e-mail: „Zapytanie ofertowe”
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert, Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres
e-mail wskazany w ofercie.

2. Do oferty należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego możliwość
reprezentowania firmy przez osobę podpisującą ofertę – KRS, wpis do działalności gospodarczej lub
odpowiednie pełnomocnictwo.
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V. KRYTERIA WYBORU OFERTY.
1. Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie się kierować zgodnie z poniżej
przedstawionymi kryteriami oceny i ich odpowiednio przypisanymi punktami wagowymi :
Maksymalna liczba
punktów (waga)

L.p. Rodzaj kryterium

1.

Cena (C)

100 pkt
RAZEM

100 pkt

2. Sposób przyznawania punktów:
Przydział punktów nastąpi wg poniższych zasad :

o najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto,
o każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
▪

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej) *100

3. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.
VI. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Termin otwarcia ofert: Termin otwarcia ofert: 23.09.2019 r., godzina 12.
Po rozstrzygnięciu przetargu zamawiający poinformuję zwycięzcę drogą e-mail oraz poprzez publikację
informacji na swojej stronie internetowej.

VII.

WARUNKI UMOWY

Wzór umowy zostanie dostarczony razem z zamówieniem drogą elektroniczną niezwłocznie po
rozstrzygnięciu przetargu.

VIII.

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie, w sytuacji gdy:

1. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.
2. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z innych istotnych
powodów.
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IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
Aleksander Widera
tel.:

+48 510029056

mail:

aleksander.widera@pplk.pl
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Warszawa, dn. 16.09.2019
Zamawiający:
Polska Platforma Kredytowa S.A.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. +48 22 483 53 68
e-mail: info@pplk.pl
NIP: 5252644811
REGON: 363619770

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2019
W związku z realizacją projektu badawczego Zamawiający zaprasza do składania ofert na poniższy
przedmiot zamówienia

I. PPRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zmówienia są wywiady oraz badania ankietowe przeprowadzane z dłużnikami dłużnikami
w stanie default ( niepłacącymi). Wzór ankiety ( przedmiot wywiadu ) dostarczy Zamawiający.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do realizacji zamówienia; w szczególności co najmniej 3 letnią obecność
na rynku usług windykacyjnych oraz personel w postaci co najmniej 30 inspektorów
terenowych.

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które
są powiązane z Polską Platformą Kredytową S.A. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Przez
powiązania 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 dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
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✓ 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.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia”/„nie
spełnia”.
Zamawiający gwarantuje sobie prawo żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających
spełnienie ww. warunków od każdego z Oferentów, którzy złożą ważną ofertę. Uzupełnienie
dokumentów musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać:
✓ nazwę i adres oferenta (pełna nazwa firmy, adres, NIP, nr wpisu do rejestru, dane
teleadresowe wraz z danymi osoby kontaktowej w sprawie oferty).

✓ oferta powinna zawierać szczegółowy opis istotnych elementów oferty zgodnie z punktem I
- przedmiot zamówienia.

✓ ceny podane w wartościach netto.
✓ datę złożenia oferty.
✓ termin ważności oferty (nie krótszy niż 120 dni).
2. Wykonawca winien dołączyć wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami zapytania
ofertowego.

3. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, a wszystkie jej
strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika
z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo
w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

4. Dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymogi określone w przedmiocie zamówienia
punkt I. Oferty nie spełniające tych wymogów będą automatycznie odrzucane.

5. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
6. Oferty złożone w innej walucie niż w PLN zostaną przeliczone po kursie średnim NBP z dnia
17.09.2019 r..

7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
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8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów,
nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

IV. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert: od 17.09 do 23.09.2019 r., do godziny 10.00.
Oczekiwany termin realizacji: wskazane przez Zamawiającego 36 miesięcy pomiędzy datą 01.10.2019
r. a datą 31.12.2021 r
Oferta powinna zostać dostarczona drogą e-mail na adres:

✓ info@pplk.pl z dopiskiem w temacie e-mail: „Zapytanie ofertowe”
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert, Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres
e-mail wskazany w ofercie.

2. Do oferty należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego możliwość
reprezentowania firmy przez osobę podpisującą ofertę – KRS, wpis do działalności gospodarczej lub
odpowiednie pełnomocnictwo.

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY.
1. Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie się kierować zgodnie z poniżej
przedstawionymi kryteriami oceny i ich odpowiednio przypisanymi punktami wagowymi :
Maksymalna liczba
punktów (waga)

L.p. Rodzaj kryterium

1.

Cena (C)

100 pkt
RAZEM

100 pkt

2. Sposób przyznawania punktów:
Przydział punktów nastąpi wg poniższych zasad :

o najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto,
o każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
▪

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej) *100

3. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.
VI. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Termin otwarcia ofert: Termin otwarcia ofert: 23.09.2019 r., godzina 12.
16

Po rozstrzygnięciu przetargu zamawiający poinformuję zwycięzcę drogą e-mail oraz poprzez publikację
informacji na swojej stronie internetowej.

VII.

WARUNKI UMOWY

Wzór umowy zostanie dostarczony razem z zamówieniem drogą elektroniczną niezwłocznie po
rozstrzygnięciu przetargu.

VIII.

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie, w sytuacji gdy:

1. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.
2. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z innych istotnych
powodów.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
Aleksander Widera
tel.:

+48 510029056

mail:

aleksander.widera@pplk.pl
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