
 

 

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia 

Lp   

1 Zamawiający Fundacja Startup Hub Poland 

2 Nazwa 

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

 

3 Wartość 

szacunkowa 

zamówienia 

Powyżej 50 tysięcy PLN (około 60 tysięcy PLN) 

4 Przedmiot 
zamówienia 

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

zagranicznych start-upów.  

 

1. Lokalizacja: usługi prawne będą świadczone na początku na terenie m.st Warszawy / Mazowsza, ale start-upy mogą 
również podjąć decyzję o zarejestrowaniu spółki w dowolnymi miejscu na terenie RP. 
2. Termin: 25.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 

 



 

3. Zamówienie obejmuje: usługi na rzecz ok. 24 podmiotów będących Beneficjentami końcowymi realizowanego przez 
Zamawiającego Projektu (tj. start-upów technologicznych), polegające na: 
- prowadzeniu wstępnych konsultacji oraz doradztwa mającego na celu doprowadzenie do zawarcia przez podmiot umowy 
spółki kapitałowej,  
- przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do zawarcia przez ww. podmiot umowy spółki kapitałowej m.in. umowa spółki, 
lista wspólników, dokument o powołaniu członków organu spółki etc.  
- współpracy ze wskazanym podmiotem oraz notariuszem, tłumaczem przysięgłym a także wsparciu merytorycznym na 
wskazanym etapie. 
- sporządzenie wniosku do KRS oraz odpowiedź na ewentualną dalszą korespondencję z sądem, 
- uczestnictwo w spotkaniu z notariuszem. 
4. Orientacyjna liczba podmiotów, na rzecz których świadczone będą usługi wynosi ok. 24 i może ulec zmniejszeniu lub 
zwiększeniu o 3 firmy. 
5. Rozliczenie wykonania usługi będzie następować na podstawie faktury / rachunku do umowy cywilnoprawnej oraz 
protokołu odbioru wykonania zlecenia, zaś Zamawiający zastrzega, że płatność nastąpi za faktyczną ilość zrealizowanych 
godzin świadczenia usług oraz zrealizowanych prac na rzecz podmiotów. 
6. Zamówienie dotyczy obsługi klientów zagranicznych, dlatego oferent powinien dysponować kadrą władająca biegle 
językiem angielskim 

5 Kluczowe daty 
do 
przeprowadzenia 
postępowania 

17 stycznia 2019 - publikacja zapytania 
24 stycznia 2019 - termin składania ofert 
25 stycznia 2019 - otwarcie ofert 

6 Kryterium oceny 
ofert 

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 Wykaz złożonych ofert wraz z oceną spełnienia kryteriów wskazanych w zapytaniu ofertowym znajduje się w dokumencie 
Zestawienie oceny kryteriów, 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 2: 

 



 

60,55 = 1228,77 / 2029,5*100%*100 
Kryterium nr 1: Waga - 100% - Cena za obsługę 1 podmiotu / start-upu  
Ocena w ramach kryterium „Cena podmiotu za obsługę 1 podmiotu / start-up'u” (Kc) została obliczona 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”  
 
Łączna liczba punktów: 60,55 pkt 
 
 
Oferta nr 5: 
20,81 = 1228,77 / 5904*100%*100 
Kryterium nr 1: Waga - 100% - Cena za obsługę 1 podmiotu / start-upu  
Ocena w ramach kryterium „Cena podmiotu za obsługę 1 podmiotu / start-up'u” (Kc) została obliczona 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”  
 
Łączna liczba punktów: 20,81 pkt 
 
 
Oferta nr 6: 
52,58 = 1228,77 / 2337*100%*100 
Kryterium nr 1: Waga - 100% - Cena za obsługę 1 podmiotu / start-upu  
Ocena w ramach kryterium „Cena podmiotu za obsługę 1 podmiotu / start-up'u” (Kc) została obliczona 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”  
 
Łączna liczba punktów: 52,58 pkt 
 
 
Oferta nr 9: 
36,59 = 1228,77 / 3357,9*100%*100 
Kryterium nr 1: Waga - 100% - Cena za obsługę 1 podmiotu / start-upu  

 



 

Ocena w ramach kryterium „Cena podmiotu za obsługę 1 podmiotu / start-up'u” (Kc) została obliczona 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”  
 
Łączna liczba punktów: 36,59 pkt 
 
 
Oferta nr 11: 
100 = 1228,77 / 1228,77*100%*100 
Kryterium nr 1: Waga - 100% - Cena za obsługę 1 podmiotu / start-upu  
Ocena w ramach kryterium „Cena podmiotu za obsługę 1 podmiotu / start-up'u” (Kc) została obliczona 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”  

 



 

 
Łączna liczba punktów: 100 pkt 
 
 
Oferta nr 17: 
49,95 = 1228,77 / 2460*100%*100 
Kryterium nr 1: Waga - 100% - Cena za obsługę 1 podmiotu / start-upu  
Ocena w ramach kryterium „Cena podmiotu za obsługę 1 podmiotu / start-up'u” (Kc) została obliczona 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”  
 
Łączna liczba punktów: 49,95 pkt 
 
 
Oferta nr 18: 
50,45 = 1228,77 / 2435,4*100%*100 
Kryterium nr 1: Waga - 100% - Cena za obsługę 1 podmiotu / start-upu  
Ocena w ramach kryterium „Cena podmiotu za obsługę 1 podmiotu / start-up'u” (Kc) została obliczona 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”  
 
Łączna liczba punktów: 50,45 pkt 
 
 
Oferta nr 25: 
35,68 = 1228,77 / 3444*100%*100 
Kryterium nr 1: Waga - 100% - Cena za obsługę 1 podmiotu / start-upu  
Ocena w ramach kryterium „Cena podmiotu za obsługę 1 podmiotu / start-up'u” (Kc) została obliczona 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”  
 
Łączna liczba punktów: 35,68 pkt 

 



 

 
 
Oferta nr 26: 
80,24 = 1228,77 / 1531,35*100%*100 
Kryterium nr 1: Waga - 100% - Cena za obsługę 1 podmiotu / start-upu  
Ocena w ramach kryterium „Cena podmiotu za obsługę 1 podmiotu / start-up'u” (Kc) została obliczona 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”  
 
Łączna liczba punktów: 80,24 pkt 
 
 
Oferta nr 27: 
24,37 = 1228,77 / 5043*100%*100 
Kryterium nr 1: Waga - 100% - Cena za obsługę 1 podmiotu / start-upu  
Ocena w ramach kryterium „Cena podmiotu za obsługę 1 podmiotu / start-up'u” (Kc) została obliczona 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”  
 
Łączna liczba punktów: 24,37 pkt 
 
 
Oferta nr 29: 
20,02 = 1228,77 / 6137,7*100%*100 
Kryterium nr 1: Waga - 100% - Cena za obsługę 1 podmiotu / start-upu  
Ocena w ramach kryterium „Cena podmiotu za obsługę 1 podmiotu / start-up'u” (Kc) została obliczona 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”  
 
Łączna liczba punktów: 20,02 pkt 
 
 

 



 

Oferta nr 30: 
66,6 = 1228,77 / 1845*100%*100 
Kryterium nr 1: Waga - 100% - Cena za obsługę 1 podmiotu / start-upu  
Ocena w ramach kryterium „Cena podmiotu za obsługę 1 podmiotu / start-up'u” (Kc) została obliczona 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”  
 
Łączna liczba punktów: 66,6 pkt 
 
 
Oferta nr 31: 
46,75 = 1228,77 / 2628,51*100%*100 
Kryterium nr 1: Waga - 100% - Cena za obsługę 1 podmiotu / start-upu  
Ocena w ramach kryterium „Cena podmiotu za obsługę 1 podmiotu / start-up'u” (Kc) została obliczona 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”  
 
Łączna liczba punktów: 46,75 pkt 
 
 

9 Wybrana Oferta Adwokat Mariusz Bartosiak Kancelaria Adwokacka 
 
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 kryteriów 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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, 
  
Fundacją Startup Hub Poland a: 
 
MAGMA Kancelaria radcy prawnego Agnieszka Lewkowicz-Wasiak 
Kurpisz i Ziobrowski Adwokacka Sp. p. 
KKLW Wierzbiski i Wspólnicy Sp. k. 
Karasińska, Kupryjańczyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. 
Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy 
Rolbiecka i Gorzkiewicz Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. 
OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci Sp. k. 
FGGK Freliszka Gosk-Grodzka Karwowski Adwokaci Radcowie Prawni Sp. p. 
Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. 
Kancelaria Radców Prawnych Puwalscy & Partners Sp. p. 

 



 

Adwokat Mariusz Bartosiak Kancelaria Adwokacka 
Konsorcjum Kancelarii Adwokackich Pyszkowska, Moździerska 
SLLEGAL Smoter Łęczyńska-Smoter Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp. p. 
Kancelaria Radcy Prawnego Dr hab Mirosław Pawełczyk 
Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Podogrodzka 
Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Sp. p. 
Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Szychowska 
Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni 
Sochański & Osiński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j 
Kocewiak Szal i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. 
Kancelaria Meissner Kozioł Kaczmarek & Partner sp.k. 
MBA LAW Kancelaria Adwokacka Magdalena Biedrzycka Adwokat 
Dudek Osiński Rycerz Barański Kancelaria Adwokacka Sp. p. 
Kancelaria Prawna Karolina Wojtczak 
Kancelaria Radcy Prawnego Igor Bąkowski 
Konsorsjum 1) Fiks i wspólnicy sp. k., 2) adw. Lilianna Felczyńska - Fiks, 3) adw. Patryk Fiks 
SWLEX Sp. z o.o. 
Kancelaria LEGALITE Rogowski Polewacz Sygniewicz Olszewski Adwokaci Sp. p. 
Bartosz Wsół Rozwiązania Prawne Kancelaria Radcy Prawnego 
Destrier Legal & Business Advisory sp. z o.o. 
Giera Kaczmarek i Wspólnicy Sp. k. 
Kancelaria Prawna JGBS Biernat & Partners S.K.A.  
 
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. 

  
  
Jednocześnie Komisja oświadcza, że ww. powiązania nie występowały na dzień sporządzenia Protokołu, tj. na dzień 25 stycznia 2019 r. 
 
 
Podpisy: 
  
  
  
1. …………………………… 
  
  
  
2. …………………………… 
 
 
 
3. ……………………………. 
  
  
 

 


