
 

 

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia 

Lp   

1 Zamawiający Fundacja Startup Hub Poland 

2 Nazwa 

zamówienia Poland Prize: wybór podmiotu świadczącego usługi notarialne na rzecz zagranicznych start-upów 

 

3 Wartość 

szacunkowa 

zamówienia 

Powyżej 50 tysięcy PLN  

4 Przedmiot 
zamówienia 

Fundacja Startup Hub Poland opublikowała zapytanie ofertowe na wybór podmiotu świadczącego usługi notarialne na              

rzecz zagranicznych start-upów.  

 

1. Lokalizacja: startupy obecnie pracują w Warszawie (centrum), ale możliwe jest, iż zarejestrowana spółka będzie miała 
siedzibę w dowolnym miejscu na terenie RP 
2. Termin: 31.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 

 



 

3. Zamówienie obejmuje wykonywanie czynności notarialnych, zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o 
notariacie (Dz. U. z 1991, Nr 22, poz. 91). 
4. Przedmiotem zamówienia jest podjęcie wszystkich niezbędnych czynności notarialnych do zarejestrowania spółki 
kapitałowej zgodnie z ww. Ustawą. Na etapie publikacji zapytania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnego 
katalogu działań notarialnych, ponieważ potrzeby każdego z podmiotu mogą być inne. Do przykładowych zadań 
notariusza będzie należało: 
sporządzanie aktów notarialnych; 
- sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów; 
- sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów; 
- sporządzanie poświadczeń 
- spisywanie protokołów 
Zamawiający każdorazowo określi przedmiot pojedynczego zlecenia na wykonanie czynności notarialnych dla jednego 
podmiotu.. 
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym dokonaniu czynności notarialnej najpóźniej na trzy dni przed 
planowanym terminem realizacji usługi oraz wskaże podmiot, na rzecz którego dana usługa będzie świadczona.  
6. Liczba podmiotów biorących udział w realizowanym przez Zamawiającego projekcie wynosi łącznie 24, jednak faktyczna 
liczba podmiotów, na rzecz których będzie świadczona usługa notarialna może być mniejsza, z uwagi na możliwość 
dokonania rejestracji spółki drogą internetową, co nie wymaga formy aktu notarialnego. 
7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości zamówienia innej osobie, z zastrzeżeniem art. 21 i 22 
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie  
8. Wykonawca będzie zobligowany do współpracy z podmiotem świadczącym usługi prawne wskazanym przez 
Zamawiającego. 
9. Zamawiający zastrzega, że płatność nastąpi za faktyczną ilość zrealizowanych usług na rzecz podmiotów. 

 



 

10. Zamawiający zastrzega, że cena wskazana przez Wykonawcę musi uwzględniać treść §16 Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1564 
z późn. zm.) 
11. Zamówienie dotyczy obsługi klientów zagranicznych, dlatego oferent powinien dysponować kadrą władająca biegle 
językiem angielskim 

5 Kluczowe daty 
do 
przeprowadzenia 
postępowania 

23 stycznia 2019 - publikacja zapytania 
30 stycznia 2019 - termin składania ofert 
31 stycznia 2019 - otwarcie ofert 

6 Kryterium oceny 
ofert 

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:  
 
Kryterium nr 1: Waga - 100% - Cena za obsługę 1 podmiotu / start-upu  
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą 
metodologią: 
Przez kryterium „Cena za obsługę 1 podmiotu / start-upu” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę aż ze 
wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami ze strony Wykonawcy. 
Ocena w ramach kryterium „Cena podmiotu za obsługę 1 podmiotu / start-up'u” (Kc) będzie obliczana na podstawie 
następującego wzoru: 
 
Kc = Cn / Co*100%*100 
 
gdzie:  
Cn – najniższa zaproponowana cena  
Co – cena zaproponowana w badanej ofercie  

 



 

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena podmiotu za obsługę 1 podmiotu / start-up'u”  
 
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania 
ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia 
oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.  
 
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę/oferty, która spełni wszystkie wymagania 
określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej. 
 
 

7 Złożone oferty W wyniku publikacji zapytania ofertowego nie została złożona żadna oferta. 
 

8 Ocena 

złożonych ofert. 

Nie dotyczy 
 
 

9 Wybrana Oferta W wyniku publikacji zapytania ofertowego nie została złożona żadna oferta. W związku z tym nie wybrano wykonawcy 
usługi. 
 
 

 



 

10 Skład Komisji 

Oceniającej 

Oferty 

Piotr Berta, Kierownik Administracyjny 
 
Agata Krot, Project Manager 
 
Alona Kozyr, Administrator Dokumentacji 

 

 

 

...................................................              ........................................................... 

(data sporządzenia protokołu)      (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

Załączniki: 

1) zapytanie ofertowe wraz z potwierdzeniem jego publikacji (wydruk ze strony internetowej); 
  
  

 

 


