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Zapytanie ofertowe nr llżOt7 w ramach projektu ,,Pozyskanie zewnętrznego
dofinansowania dla spółki PRIME BlT GAMES Sp. z o.o. poprzez emisję akcji na rynku
NewConnect" planowanego do realizacjize środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
RegionaInego w Programie Operacyjnym lnteligentny Rozwój na lata 20L4-2O2O
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ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i adres Zamawiającego

PRIME BlT GAMES Sp. z o. o.
ul. Juliusza Słowackiego 24lL7O7, 35-060 Rzeszów

NlP:8133733409
sEKcJA ll: PRZEDMtoT ZAMóW|ENlA
l1.1.

Tryb udzielenia zamÓwienia

1,. Postępowanie o udzielenie zamówienia powyżej 50 tys. PLN netto udzielone jest
zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo
7amówień Publicznych. Prowadzone jest zgodnie z zasadami okreŚlonymi W
wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Eurapejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu SpójnoŚci
na lata 2014-2020 oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalnoŚciwydatków w ramach
Programu Operacyjnego lnteligentny Rozwój 2014-2020.

2.

o
o
o
o
l1.2.

1.

Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia
66L7ta00-9 - Doradztwo finansowe
66t22ooo-]. - Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału Spółek
794IIOO0-5 - Ustugi doradcze w zakresie zarządzania finansami
794L9O00-4 - Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

Warunki podpisania umowy przezZamawiającego
Umowa zostaje zawarta w wyniku przyjęcia oferty przezZamawiającego.

l1.2.L. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Tytuł projektu: Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania

dla

spółki

PR\ME BlT GAMES Sp. z o.o. poprzez emisję akcji na rynku NewConnect

a1.2.2.

Określenie przedmiotu

za

mówienia:

przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania
dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze
udziałowym polegająca na przygotowaniu :
a

procedu ra obiegu informacji poufnych,

o

polityka informacyjna spółki,
raport due dilligence,

a
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wycena spółki,
doku ment informacyjny,
teaser inwestycyjny,
p rezentacja i nwestorska,
dokument ofertowy.

a

L.
2.

Rfiwój

I,A§.r#

Warunki

Nie dopuszcza się możliwościzłożenia oferty częściowej.
Nie dopuszcza się możliwościzłożenia oferty wariantowej.
Termin związania ofertą: do 31sierpnia 2OL7 r.

l!.3. Wymagania dotyczące Oferentów:

L.

Zamawiający zastrzega, że oferty mogą zlożyć wytącznie Oferenci, którzy posiadają
uprawnienia do wykonywania działalności,objętej zamówieniem, tj. figurują w rejestrze
Autoryzowanych Doradców dla rynku NewConnect publikowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych S.A. lub są Domem Maklerskim posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru
Finansowego na prowadzenie działalnościmaklerskiej w zakresie oferowania
instrumentów finansowych i figurują na liścieDomów Maklerskich, publikowanej przez
Komisję Nadzoru Finansowego

2.

Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą ,,spełnia/nie spełnia", na
podstawie danych ujawnionych w rejestrach prowadzonych przez GPW i KNF.

l1.4lnformacja na temat zakresu wykluczenia z możliwościrealizacji zamówienia
Z możliwościrealizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne

powiązanie 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 Oferentem,
polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 5% akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim,w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.:
O braku wykluczenia rozpatrywany będzie na podstawie oświadczenie, sporządzonego według

wzoru stanowiącego zatącznik nr 3 do niniejszego zapytania, o spelnianiu warunków udziału
w postępowaniu;

l1.5.

Składanie ofert:

&
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1. oferty należy zlożyć w ciągu 7 dni

kalendarzowych od daty upublicznienia przez
Zamawiającego zappania ofertowego na stronie www.primebitgames.com, tj. od daty
3o.o3.2o17 r.,przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu
upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia czyli
a6.04.2OL7 r.
należy złożyćw siedzibie osobiścieZamawiającego tj.: PRIME BlT GAMES Sp. z o.o.
ul. Juliusza Słowackiega ż4|LLO7, 35-060 Rzeszów (w przypadku przesłania oferty za
pośrednictwem poczty lub kurierem liczy data doręczenia przesyłki do zamawiającego) lub
drogą elektroniczną na ad res email : mbrusik@ primebitstudio.com
oferta powinna zostać ztożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania. Należy do niej załączyć;
a. Wykaz emisji, przy których oferent pełniłfunkcje Autoryzowanego Doradcy przy
wprowadzaniu akcji do obrotu na rynku NewConnect oraz liczba emisji, przy
których Dom Maklerski pełniłfunkcje oferującego - załącznik nr 2 do zapytania

ż. oferty

3.

b.

ofertowego.

oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
oświadczenie o liczbie osób posiadających tytuł Certyfikowanego Doradcy w
Alternatywnym Systemie Obrotu, z którymi współpracuje Oferent - załącznik nr 4.
Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną potraktowane jako nieważne.

c.

4.
5.
l1.6.

Tryb rozpatrzenia ofert:

oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez7amawiającego w terminie
do 5 dni roboczych od daty upływu obowiązywania zapytania ofertowego.
ż. po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu - zgodnie z zasadą konkurencyjnoŚci przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje mailowo Oferentów o wyborze
stronie
najkorzystniejszej oferty oraz zamieści informację na
1.

www. pa rp.gov. pl/zamowien ia- 1420 i www.
3.

p ri

mebitga mes.com.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie,
nie wybrać żadnej ofeńy lub zmodyfikować treśćzapytania ofertowego, w szczególnoŚci
kiedy:

a.
b.

c.

d.
e.

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
w przypadku gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub
innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do
prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania;
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
za m awiający za m ierza przeznaczy ć;
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca,że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie moŻna
byto wcześniej przewidzieć;

4.

Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują Żadne roszczenia w

stosunku do

Zamawiającego,

,M,.
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l1.7. Kryteria oceny ofert:

L.
2.
3.

Spełnienie warunków określonychw pkt. l1.3. Wymagania dotyczące Oferentów
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądaćudzielenia przez
Oferenta wyjaśnień treścizłożonychprzez niego ofert.
Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożoneprzez
Oferentów którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących

kryteriów:

al

KrWerium: cena - do 60 pkt.

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
Kx = (Cm;n 1 C*| * 60 pkt.
gdzie:
liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena netto za
realizację catego zamówienia,
Cmin - najniższa cena netto zaoferowana w ofertach złozonych na realizację zamówienia,
K"

-

Cx

- c€nd netto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

b|

Krwerium: liczba emisii, przv którvch oferent pełniłfunkcie Autorvzowanego
Doradcv przv wprowadzaniu akcii do obrotu na rynku Newconnect oraz liczba
emisii. przv którvch Dom Maklerski pelnil funkcie oferuiacego - do 20 pkt.

W ramach tego kryterium oceniane będzie liczba emisji, przy których oferent pełniłfunkcje
Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzaniu akcji do obrotu na rynku New Connect oraz
liczba emisji, przy których Dom Maklerski pełnit funkcje oferującego.
Za każdą emisję, przy których oferent pełniłfunkcje Autoryzowanego Doradcy przy
wprowadzaniu akcji do obrotu na rynku New Connect lub przy których Dom Maklerski petnił
funkcje oferującego przyznany zostanie 1 punkt, przy czym nie więcej niż2O punktów (dla
oferenta, który pełniłfunkcję Autoryzowanego Doradcy lub Oferującego przy 20 lub więcej

emisjach zostanie przyznana maksymalna liczba punktów w ilości20 punktów, niezależnie
od ilościemisji spełniających kryterium powyżej 20).
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona w8 wzoru:

Kx=Wx *1pkt

gdzie:

Kx- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium

,,liczba emisji, przy

których oferent pełniłfunkcje Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzaniu akcji do obrotu

@,
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na rynku NewConnect oraz liczba emisji, przy których Dom Maklerski pełniłfunkcje

oferującego",
Wx - liczba emisji, przy których oferent pełniłfunkcje Autoryzowanego Doradcy przy
wprowadzaniu akcji do obrotu na rynku NewConnect oraz liczba emisji, przy których Dom
Maklerski pełniłfunkcje oferującego uwzględniona w ocenianej ofercie. W przypadku gdy
liczba emisji przedstawiona przez oferenta jest równa lub większa od 20 to przy wyliczaniu
punktów brana jest pod uwagę liczba 20 emisji.

c}

KrWerium: liczba osób posiadaiacvch tvtuł Certvfikowanego Doradcv w
Alternatvwnvm svstemie obrotu, z którymiwspółpracuie oferent - do 20 pkt.

W ramach tego kryterium oceniane będzie liczba osób posiadających tytuł Certyfikowanego
Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, z którymi współpracuje Oferent.

7a każdą osobę posiadającą tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie
Obrotu, z którą współpracuje Oferent przyznane zostanie 4 punkty, przy czym nie więcej niż
20 punktów (dla oferenta, który współpracuje z 5 lub więcej osobami posiadającymi tytuł
Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu zostanie przyznana maksymalna
liczba punktów w ilości20 punktów, niezależnie od liczby osób spełniających kryterium
powyzej 20),
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona w8 wzoru:
Kx=Dx x4Pkt
gdzie:

*

w ramach kryterium ,,liczba osób
posiadających tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, z którymi
współpracuje Oferent",
k*

liczba punktów przyznana ocenianej ofercie

-

liczba osób posiadających tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie
Obrotu, z którymi współpracuje Oferent uwzględniona w ocenianej ofercie. W przypadku gdy
liczba osób przedstawiona przez oferenta jest równa lub większa od 5 to przy wyliczaniu
punktów brana jest pod uwagę liczba 20 emisji.
D"

4.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki określonew pkt.
która uzyska łącznie najwyższą liczbę puŃtów z kryteriów opisanych w punkcie
Kryteria oceny ofert
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Dodatkowe informacje:

Zamawiający informu je, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program
Operacyjny lnteligentny Rozwój na lata IOL4-żOżO, działanie 3.1.5.
Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert
musi być doręczona do Zamawiającego na adres: PRlME BlT GAMES Sp. z o.o., ul. Juliusza
Słowackiego ż4l!Lo7, 35-060 Rzeszów lub drogą elektroniczną na adres email:
m brusik@ primebitstudio.com
Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy
o zamówieniach publicznych.
Treśćzapytania jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
www.primebitgames.com, na stronie www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 oraz w siedzibie
Zamawiającego.
Pytania merytoryczne należy kierować do Pana Marka Brusika na adres
mbrusik@primebitstudio.com. Na pytania merytoryczne Zamawiający będzie udzielał
odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni
przed datą ztożenia ofert.
Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą
warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach
drogą mailową na adresy, na jakie zostaty wysłane zapytania ofertowe.

ll!.2. Termin wykonania zamówienia

Nie później niż 24 miesięcy od daty zawarcia umowy na realizację usługi. Szczegółowy
termin wykonania zamówienia zostanie określonyw umowie zawartej z Oferentem.
ll1.3. tstotne dla stron

1.
2,

postanowienia umowy

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Zamawiający

i

Oferent określąszczegółowe

warunki realizacji Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
a} gdy ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pojawi się konieczność
zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,
b) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
Specyfikacją Zamówienia. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie
mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które
uniemożliwia stronom wykonanie w częścilub w całościich zobowiązań, w
szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm,
rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania
amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem
tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak
huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, inne wydarzenia
losowe.

q
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SEKCJA lV: Załączniki

L. Załącznik nr

1 Formularz oferty
2. Zalącznik nr 2 Wykaz emisji akcji na rynku.
3. Zalącznik nr 3 Oświadczenieo braku powiązań pomiędzy podmiotamiwspótpracującymi
4. Załącznik nr 4 Oświadczenieo liczbie osób posiadających tytuł Certyfikowanego Doradcy w
Alternatywnym Systemie Obrotu, z którymi współpracuje Oferent

,ll4ichal

:,']'§r:

Ręca&owicz
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Załącznik nr 1 Formularz oferty

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

DANE ZAMAWINACEGO:
PR|ME BlT GAMES Sp. z o.o.
ul. Juliusza Słowackiego 24/7707, 35-060 Rzeszów

NlP:81337jj409
DANE OFERENTA:
1

Nazwa/ lmię i nazwisko

2.

Adres

3.

Tel/fax

A

e-mail

5.

NlP

6.

Nr wpisu do ewidencji
działalnościgospodarczej/KRS

(ieżeli dotvczv)

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamówienia
i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych,
OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie w kwocie:

L.
2.

cena netto

Kwota:

(słownie:

)

cena brutto

Kwota:

(słownie:

)

3.
4.
5.
6.
7.

OŚWIłOCZAMY, że zapoznaliśmy się z opisem zamówienia i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie
wskaza nym przez Zamawiającego.
UWAZAMY SlĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres do 31 sierpnia 2OL7 r.
OŚWhOCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na
stronach oraz za wyjątkiem załącznika nr 4, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
jako takie nie mogą być ogólnodostępne.
Umowa zostaje zawarta w wyniku przyjęcia oferty przezZamawiającego. Umowa może
zostać zawańa pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Zamawiającego
dofinansowania niniejszego projektu na podstawie stosownej umowy.
WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
lmię i nazwisko
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Adres:
Telefon:
Fax: ...........
Adres e-mail:
kolejno ponumerowanych stronach, oraz
OFERTĘ niniejszą składamy na _
i
dołączamy do niej następujące oświadczenia dokumenty:
1) Dokument potwierdzający reprezentację oferenta.
ż| Załącznik nr 2 Wykaz emisji akcji na rynku.
3) Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami

4)

współpracującymi
7alączniknr 4 Oświadczenieo liczbie osób posiadających tytuł Certyfikowanego
Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, z którymi współpracuje Oferent
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s

Strona

l0 z13

rARrę

Fundusze
Ęuropej*kie
lłte{i§€§tny

nazsó.i

Unia Earopejsk*
l!lo}ej.li lgndv§
łożej* ł§§i§§ólnp9§

Załącznik nr 2 Wykaz emisjiakcji na rynku.

L.p.

Nazwa emitenta

Nazwa dokumentu potwierdzającego pełnienie
f u n

kcj i

Autoryzowa nego Doradcy

l

u

b Oferującego

oraz wskazanie szczegółowego adresu na stronie

www.newconnect.pl lub www.gpw.pI pod którym
jest dostępny
L
2
3

4
5

6

Weryfikacja pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy lub Oferującego zostanie dokonana
poprzez sprawdzenie czy przy danym dokumencie informacyjnym opublikowanym na stronie
www.newconnect.pl lub www.gpw.p| Oferent figuruje jako Autoryzowany Doradca lub
Oferujący.
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Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotamiwspółpracującymi

Pieczątka Oferenta

Miejscowość,data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy pod miotami współpracującymi

Oświadczam,iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między zamawiającym lub osobami upowaznionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznvml który może budzić
uzasadnione wątpliwości,co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szcze8ólności
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.
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Załącznik nr 4 Oświadczenie o liczbie osób posiadających tytuł Certyfikowanego Doradcy w

Alternatywnym Systemie Obrotu, z którymi współpracuje Oferent
Niniejszym oświadczam, że współpracuję z:

lmię i nazwisko osoby współpracującej z
Autoryzowanym Doradcą lub Oferentem
posiadającej tytuł €ertyfikowanego

Doradcy

w

Numer certyfikatu

Alternatywnym Systemie

Obrotu

Dane zawarte w niniejszym załączniku stanowią tajemnice przedsiębiorstwa i podlegają ochronie,

mogą one być udostępnione wyłącznie za zgodą Oferenta. Powyższe ograniczenie nie dotyczy
udostępnia powyższych danych podczas kontroli projektu przez jednostkę nadzorującą realizację
projektów w ramach poddziałania 3.1.5 Wsparcie VŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4 Stock
realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie
Operacyjnym lnteligentny Rozwój na lata 2OL4-2020 lub obowiązek ich ujawnienia będzie
wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
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