
 

 

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia 

Lp   

1 Zamawiający Fundacja Startup Hub Poland 

2 Nazwa 

zamówienia Poland Prize: wybór podmiotu świadczącego usługi księgowe 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 księgowe na              

rzecz zagranicznych start-upów.  

 

1. Lokalizacja: uczestnicy projektu (start-upy) obecnie przebywają na terenie Warszawy, lecz siedziby ich spółek znajdują 
się na terenie całej Polski 
 
2. Termin: 27.02.2019 r. - 31.12.2019 r. 
 
3. Zamówienie obejmuje: 

 



 

a) stałą obsługę księgową i kadrową podmiotów będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego projektu, 
polegającą m.in. na prowadzeniu ksiąg rachunkowych w zakresie pełnej księgowości na potrzeby ewidencjonowania 
osiągniętych przychodów i ponoszonych kosztów związanych z prowadzoną przez podmiot działalnością gospodarczą, 
sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych (o ile jest to konieczne), prowadzeniu dokumentacji podatkowej, 
sporządzaniu wymaganych przepisami prawa zeznań, deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych i finansowych 
oraz innych dokumentów rozliczeniowych, ich podpisywania w granicach otrzymanych pełnomocnictw oraz terminowego 
przekazywania do właściwych organów, prowadzenia obsługi kadrowej i płacowej podmiotu, i inne, zgodnie z Ustawą z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.); 
 
b) usługi doradcze, konsultacje, szkolenia świadczone na rzecz podmiotów będących uczestnikami realizowanego przez 
Zamawiającego projektu, polegające w szczególności na doradztwie dotyczącym zasad księgowości i rachunkowości w 
ramach prowadzenia działalności gospodarczej, konsultacjach w zakresie systemu podatkowego, i innych, o ile uczestnicy 
projektu wyrażą zapotrzebowanie na skorzystanie z takich usług (w szczególności w zakresie IP BOX, kategoryzacji kosztów 
w obszarze B+R, formularza PNT-01). 
 
4. Zamawiający wskazuje, że podmioty, na rzecz których świadczone będą zamawiane usługi, będą nowo powstałymi 
przedsiębiorstwami technologicznymi, charakteryzującymi się niskimi kosztami rozpoczęcia działalności, wyższym niż w 
przypadku „standardowych” przedsięwzięć ryzykiem biznesowym, potencjalnie wyższym w stosunku do „standardowych” 
przedsięwzięć zwrotem z inwestycji; na początkowym etapie zakłada się niewielki poziom zatrudnienia. Podmioty te będą 
miały formę prawną spółek kapitałowych, zaś ich założyciele są cudzoziemcami. 
 
5. W przypadku usług w postaci ogólnych porad, szkoleń i konsultacji, zakres i terminy wykonywania poszczególnych usług 
będą ustalane indywidualnie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
6. Zakres usług w postaci obsługi księgowej będzie ustalany indywidualnie między Wykonawcą a danym podmiotem. 
 

 



 

7. Liczba podmiotów biorących udział w realizowanym przez Zamawiającego projekcie wynosi łącznie 24, jednak faktyczna 
liczba podmiotów, na rzecz których będą świadczone usługi księgowe i kadrowe może być mniejsza, z uwagi na 
możliwość podjęcia przez spółki indywidualnych decyzji odnośnie do korzystania z ww. usług. 
 
8. Obsługa księgowa i kadrowa świadczona będzie przez Wykonawcę przez okres akceleracji uczestników projektu, tzn. 
przez okres od 3 do 5 miesięcy, w zależności od warunków uczestnictwa konkretnego podmiotu w projekcie. Okres 
akceleracji poszczególnych podmiotów może być różny, a w związku z tym Wykonawca zastrzega, że okres obsługi 
księgowej i kadrowej każdej ze spółek może być różny, nie będzie jednak trwał dłużej niż do 31.12.2019 r. 
 
10. Rozliczenie wykonania usługi będzie następować na podstawie faktury lub rachunku do umowy cywilnoprawnej oraz 
protokołu odbioru wykonania zlecenia, zaś Zamawiający zastrzega, że płatność nastąpi: 
 
a) za faktyczną ilość podmiotów, na rzecz których świadczona będzie obsługa księgowo-kadrowa 
b) za faktyczną ilość zrealizowanych godzin świadczenia usług w przypadku usług doradczych, konsultacji, szkoleń. 
 
11. Zamawiający zastrzega, iż obsługa księgowa/kadrowa oraz usługi doradztwa/konsultacji stanowią oddzielne części 
zamówienia. 
 
12. Zamawiający informuje, że sposób wskazywania ceny przez Oferenta powinien uwzględniać: 
a) stawkę za godzinę świadczenia usług doradczych, konsultacji, szkoleń  
b) stawkę miesięczną za stałą obsługę księgową i kadrową 1 spółki (zagranicznego start-upu technologicznego mającego 
w Polsce formę spółki kapitałowej) 
 
13. Zamówienie dotyczy obsługi klientów zagranicznych, dlatego oferent powinien dysponować kadrą władająca biegle 
językiem angielskim 
 
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 



 

5 Kluczowe daty 
do 
przeprowadzenia 
postępowania 

18 lutego 2019 - publikacja zapytania 
25 lutego 2019 - termin składania ofert 
26 lutego  2019 - otwarcie ofert 

6 Kryterium oceny 
ofert 

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru: 
 
Kryterium nr 1: Waga - 80% - Cena za obsługę księgową 1 podmiotu / start-upu przez jeden miesiąc 
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą 
metodologią: 
Przez kryterium „Cena za obsługę księgową 1 podmiotu / start-upu przez jeden miesiąc” Zamawiający rozumie określoną 
przez Oferenta cenę aż ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami ze strony Wykonawcy. 
Ocena w ramach kryterium „Cena za obsługę księgową 1 podmiotu / start-upu przez jeden miesiąc” (Kc) będzie obliczana 
na podstawie następującego wzoru: 
 
Kc 1= Cn / Co*100%*100 
 
gdzie:  
Cn – najniższa zaproponowana cena  
Co – cena zaproponowana w badanej ofercie  
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena za obsługę księgową 1 podmiotu / start-upu przez jeden 
miesiąc”  
 
Kryterium nr 1: Waga - 20% - Cena za obsługę doradczą 1 podmiotu / start-upu przez jedną godzinę (60 minut) 
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą 
metodologią: 
Przez kryterium „C Cena za obsługę doradczą 1 podmiotu / start-upu przez jedną godzinę (60 minut)” Zamawiający 
rozumie określoną przez Oferenta cenę aż ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami ze strony Wykonawcy. 

 



 

Ocena w ramach kryterium „Cena za obsługę doradczą 1 podmiotu / start-upu przez jedną godzinę (60 minut)” (Kc) będzie 
obliczana na podstawie następującego wzoru: 
 
Kc 2= Cn / Co*100%*100 
 
gdzie:  
Cn – najniższa zaproponowana cena  
Co – cena zaproponowana w badanej ofercie  
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena za obsługę doradczą 1 podmiotu / start-upu przez jedną 
godzinę (60 minut)”  
 
O sumie punktów będzie decydowała punktacja zgodnie ze wzorem: 
Kc = 80% x Kc1 + 20% x Kc2 
 
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 Wykaz złożonych ofert wraz z oceną spełnienia kryteriów wskazanych w zapytaniu ofertowym znajduje się w dokumencie 
Zestawienie oceny ofert, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu 

8 Ocena 

złożonych ofert. 

W niniejszym punkcie przedstawiona jest ocena tych spośród złożonych ofert, które spełniają wymogi formalne i               
merytoryczne wskazane w opisie zapytania ofertowego.  
 
Oferta nr 3: 
 

 



 

Kryterium nr 1: Waga - 80% - Cena za obsługę księgową 1 podmiotu / start-upu przez jeden miesiąc 
 
Kc 1 = Cn / Co*100%*100 
 
100 = 590,40 / 590,40*100%*100 
 
 
 
Kryterium nr 2: Waga - 20% - Cena za obsługę doradczą 1 podmiotu / start-upu przez jedną godzinę (60 minut) 
 
Kc 2 = Cn / Co*100%*100 
 
100 = 98,40 / 98,40*100%*100 
 
 
 
Suma końcowa: 
 
Kc = 80% x Kc1 + 20% x Kc2 
 
100 = 80% x 100 + 20% x 100 
 
Łączna liczba punktów: 100 pkt 
 
 

9 Wybrana Oferta  
STRZELEC Usługi księgowe i kredyty Witold Strzelec  
 

 



 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium zawartego w zapytaniu ofertowym. Jest to oferta spełniająca kryteria 

formalne i merytoryczne oraz uzyskała 100 pkt. 

 

10 Skład Komisji 

Oceniającej 

Oferty 

Maciej Sadowski, Kierownik Projektu 
 
Piotr Berta, Kierownik Administracyjny 
 
Agata Krot, Project Manager 

 

 

 

 

 

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

(data sporządzenia protokołu)      (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 



 

Załączniki: 

1) zapytanie ofertowe wraz z potwierdzeniem jego publikacji (wydruk ze strony internetowej); 
2) oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe; 
3) oświadczenie/oświadczenia dotyczące bezstronności osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy czynności związane z udzieleniem zamówienia,             

zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców. 
4) zestawienie oceny ofert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 
 

Oświadczenie o braku powiązań z Oferentami 
  
 
Komisja w składzie: Maciej Sadowski, Piotr Berta, Agata Krot 
  
niniejszym oświadcza o braku powiązań kapitałowych i osobowych z firmami biorącymi udział w procedurze wyboru wykonawcy, rozumianych jako                  
wzajemne powiązania między tymi firmami, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu tych firm lub osobami wykonującymi w                   
imieniu tych firm czynności związane z przygotowaniem ofert tj. pomiędzy, 
  
 
…………………………… 
  
 
polegające w szczególności na: 
 

● uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
● posiadaniu, co najmniej 5 % 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. 

  
  
Podpisy: 
  
  
  
1. …………………………… 

 



 

  
  
  
2. …………………………… 
  
  
  
3. …………………………… 
  
  
  
  

 

 


