
 

PRZEDMIOT ZADANIA: 

Sporządzenie audytu przedcertyfikacyjnego w formie raportu, dotyczącego zgodności 

dokumentacji (raportów z badań, aprobat, itd.) wyrobów produkowanych przez INTUSEAL 

z wymogami regulacyjnymi w Egipcie dot. dopuszczania tego rodzaju produktów na rynek. 

Kod CPV-  79212000-3 : usługi audytu 

Nazwa skrócona: Audyt przedcertyfikacyjny  

Data publikacji zapytania na stronie www.intuseal.com: 17.11.2020r. 

Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert:   do dnia 27.11.2020r. 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferty należy składać pisemnie lub elektronicznie (do wyboru przez Oferenta , obie formy 
równoważne). 
PISEMNIE: dostarczenie (w dowolny sposób, np.: pocztą, kurierem , osobiście) na adres 
rejestrowy siedziby Zamawiającego: INTUSEAL sp. z o.o. ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno. 
W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do upływu 
dnia składania ofert. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma 
data wpływu oferty do Zamawiającego (a nie np. data jej nadania pocztą lub przesyłką 
kurierską). 
ELEKTRONICZNIE: za skuteczne złożenie oferty zostanie uznany fakt nadesłania skanu oferty 
pocztą elektroniczną (dopuszczalne formaty skanów to: pdf lub jpg) na adres: 
oferty@intuseal.com 
 
Oferty, które wpłyną w późniejszym terminie, jako spóźnione nie będą rozpatrywane. 
 
Oferty mogą być składane wyłącznie w języku polskim. 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Michał Czaiński; e-mail: oferty@intuseal.com 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Sporządzenie przez wybranego Wykonawcę audytu przedcertyfikacyjnego w formie raportu, 
dotyczącego zgodności dokumentacji (raportów z badań, aprobat, itd.) wyrobów 
produkowanych przez INTUSEAL z wymogami regulacyjnymi w Egipcie dot. dopuszczania tego 
rodzaju produktów na rynek. 



 

Zamówienie udzielane jest w oparciu o umowę Zamawiającego z Polską Agencją Inwestycji i 
Handlu S.A z siedzibą w Warszawie nr: PMT/0942/6N/2019 (Umowa  o   powierzenie   grantu   
dla   Projektu   nr  PMT/0942/6N/2019  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji   w   przedsiębiorstwach”,   Działanie   3.3   
„Wsparcie   promocji   oraz   internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 
3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”). 

 

Miejsce realizacji zamówienia:  wg potrzeb i uznania Wykonawcy  

 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie audytu przedcertyfikacyjnego w formie raportu, 

dotyczącego zgodności dokumentacji (raportów z badań, aprobat, itd.) wyrobów 

produkowanych przez INTUSEAL z wymogami regulacyjnymi w Egipcie dot. dopuszczania 

tego rodzaju produktów na rynek. 

SPOSÓB DOSTARCZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ REZULTATÓW: 

REZULTATEM REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  będzie sporządzony przez Wykonawcę raport z 

audytu zgodności dokumentacji (raportów z badań, aprobat, itd.) wyrobów produkowanych 

przez INTUSEAL z wymogami regulacyjnymi w Egipcie dot. dopuszczania tego rodzaju 

produktów na rynek. 

Zamawiający dopuszcza aby raport z audytu przedcertyfikacyjnego zawierał treści zarówno w 

języku polskim jak i angielskim (do Wyboru Wykonawcy).  

Dzieło będzie uważane za wykonane prawidłowo, gdy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  

raport w formie pisemnej (lub ewentualnie w wersji pdf na nośniku typu pen drive) z 

przeprowadzonego przez Wykonawcę audytu przedcertyfikacyjnego, dotyczącego zgodności 

dokumentacji (raportów z badań, aprobat, itd.) wyrobów produkowanych przez INTUSEAL z 

wymogami regulacyjnymi w Egipcie dot. dopuszczania tego rodzaju produktów na rynek. 

Przeniesienie praw autorskich przez Wykonawcę na Zamawiającego: Wraz z odbiorem 

dzieła przez Zamawiającego, nastąpi przeniesienie praw autorskich przez Wykonawcę na 

INTUSEAL sp. z o.o. do rezultatów prac objętych zamówieniem. 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Nieprzekraczalny termin dostarczenia przez 

Wykonawcę rezultatów prac opisanych w zamówieniu do siedziby Zamawiającego to: 

28.02.2021r. 

MAKSYMALNA WARTOŚC ZAMÓWIENIA: 



 

Z uwagi na budżet zamawiającego oraz zastosowany tryb wyboru zamówienia, za ważnie 
złożone oferty w niniejszym postępowaniu będą traktowane wyłącznie oferty z 
wynagrodzeniem nie przekraczającym kwoty 50 000 zł (bez uwzględnienia w tej kwocie 
podatku VAT). Oferty z wynagrodzeniem przekraczającym kwoty 50.000 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 ), bez  uwzględnienia w tej kwocie podatku VAT  - będą 
uznawane za nieważne, a przez to będą automatycznie odrzucane i nie będą rozpatrywane. 

 

Osoby / podmioty zdolne do wykonania zamówienia 

O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty lub osoby legitymujące się kadrą z 

następującą minimalną wiedzą i doświadczeniem: 

• Posiadanie minimum 2 lat doświadczenia zawodowego w tematyce związanej z 

bierną ochroną przeciwpożarową w budynkach. 

• Posiadanie minimum 2 lat doświadczenia zawodowego w tematyce bezpośrednio 

związanej z dokumentacją techniczną dot. produktów z branży biernej ochrony 

przeciwpożarowej (raporty z badań ogniowych, obcojęzyczne aprobaty techniczne, 

itd.) 

WARUNKI REALIZACJI DZIEŁA: 

Wszelkie koszty związane z realizacją Dzieła, w tym np. koszty wyjazdów i pobytów (w tym 

wyjazdów i pobytów zagranicznych) Wykonawca ponosi we własnym zakresie 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań, w trakcie postępowania, 

jednakże wszelkich odpowiedzi będzie udzielał jedynie w miarę możliwości oraz 
pisemnie drogą elektroniczną na wskazany w zapytaniu adres mailowy. 

3. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. 
4. Termin związania ofertą musi wynosić 60 dni od daty złożenia oferty. 
5. Realizacja prac w ramach umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich do raportu 

z audytu na firmę INTUSEAL   
6. Zamawiający zastrzega, że w umowie mogą znaleźć się zapisy dot. poufności. 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia lub unieważnienia 

postępowania wszczętego wskutek opublikowania niniejszego zapytania ofertowego z 
ważnych przyczyn. 

8. Warunki płatności : 100% wynagrodzenia płatne maksymalnie 14 dni od daty odbioru 
dzieła 

Warunki zmiany umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia lub unieważnienia 
przedmiotowej procedury. 
 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 



 

1. Oferta zgodna ze wzorem zamieszczonym w Załączniku Nr 1,podpisana przez osobę 
upoważnioną zgodnie z dokumentami rejestrowymi, zawierająca minimum : 
a) dane teleadresowe Oferenta, 
b) cenę łączną za realizację zadania w zł (brutto ale bez kwoty VAT) za wykonanie dzieła 

c) datę ważności oferty 60 dni od dnia złożenia oferty; 

2. Oświadczenie Nr 1, iż Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo, zgodnie z definicją zamieszczoną w treści Zapytania, zgodnie z wytycznymi z pkt. 

Wykluczenia; 

3. Oświadczenie Nr 2 o posiadaniu WYMAGENEJ MINIMALNEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA 

wymienionego w treści Zapytania, zgodnie z wytycznymi z pkt. Wiedza i doświadczenie; 

 

Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty 

związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Ofertę należy złożyć na formularzu 

stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia 

umowy. 

Zamówienia uzupełniające: Nie dotyczy 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium: 
 
Kryterium Nr 1 –cena łączna za realizację zadania w zł (brutto ale bez kwoty VAT) za 
przedmiot zamówienia (waga 100 % oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem: 
P1 = (Cn / Cr) x 100 
gdzie: 
P1 - liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie 
Cn - najniższa cena łączna za realizację zadania w zł (brutto ale bez kwoty VAT) za przedmiot 
zamówienia ze wszystkich ofert  
Cr - cena łączna za realizację zadania w zł (brutto ale bez kwoty VAT) za przedmiot 
zamówienia w rozpatrywanej ofercie za przedmiot zamówienia 
100 – Waga kryterium 
 
Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego zespół oceniający. Maksymalną 
liczbę punktów 100 otrzyma najwyżej oceniona oferta z najniższą zaproponowaną ceną 
łączną za realizację zadania. 

Wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone 
podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją: Przez 
powiązania kapitałowe lub 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 wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
d) 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. 

Zamawiający 

Nazwa: INTUSEAL spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

Adres: Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno 

NIP: 5223031827 

Numer telefonu: +48 22 354 6964 

Numer projektu: PMT/0942/6N/2019 

 

Załączniki 

• Załącznik Nr 1 - Wzór oferty 
 

 

 

 

  



 

ZAŁĄCZNIK nr 1 : WZÓR OFERTY 

OFERTA dot. zapytania ofertowego z dnia ………………….. 2020 r.                                       
zamieszczonego na stronie internetowej www.intuseal.com 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Sporządzenie audytu przedcertyfikacyjnego w formie raportu, 

dotyczącego zgodności dokumentacji (raportów z badań, aprobat, itd.) wyrobów 

produkowanych przez INTUSEAL z wymogami regulacyjnymi w Egipcie dot. dopuszczania 

tego rodzaju produktów na rynek. 

 

ZAMAWIAJĄCY: INTUSEAL sp. z o.o., adres: ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno, Polska, e-mail: 

oferty@intuseal.com, NIP: 5223031827, REGON: 361758444 , KRS: 0000562502. 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia ………………….. 2020 r. zamieszczone na stronie 

internetowej www.intuseal.com obejmujące wykonanie zadania:  

„Sporządzenie audytu przedcertyfikacyjnego w formie raportu, dotyczącego zgodności 

dokumentacji (raportów z badań, aprobat, itd.) wyrobów produkowanych przez INTUSEAL 

z wymogami regulacyjnymi w Egipcie dot. dopuszczania tego rodzaju produktów na rynek”  

- realizowanego w oparciu o umowę Zamawiającego z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A z 

siedzibą w Warszawie, nr Umowy: PMT/0942/6N/2019  (Umowa   o   powierzenie   grantu   dla   

Projektu   nr  PMT/0401/3N/2018 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-

2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji   w   przedsiębiorstwach”,   Działanie   3.3   

„Wsparcie   promocji   oraz   internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 

3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”), 

niniejszym składam poniższą ofertę: 

 

1. Dane OFERENTA:  

Nazwa / Imię nazwisko Oferenta:  

Adres:  

NIP:  

Nr tel.:   

 

2. PARAMETRY OFERTY:  

Proponowana cena łączna za realizację 

zadania w zł (bez kwoty VAT) 

 

Data ważności oferty 60 dni 

 

3. Potwierdzam, iż akceptuję warunki opisane w Zapytaniu ofertowym z dnia ………………….. 

2020 r.           

 

Data złożenia oferty:  ………………….. 2020 r.                                       Podpis Oferenta     

   

                                                                 ……………….…………………………………..  



 

Załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE DOT. BRAKU POWIĄZAŃ 

 

W imieniu Oferenta oświadczam, że Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 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 wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) 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. 

 

 

 Data złożenia Oświadczenia: ………………….. 2020 r.                                       Podpis Oferenta  
 
 
 
 
                                                                         ………..………………………………………….  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE DOT. POSIADANIA WYMAGENEJ MINIMALNEJ WIEDZY I 

DOŚWIADCZENIA 

 

W imieniu Oferenta oświadczam, że Oferent posiada wymaganą minimalną wiedzę i 

doświadczenie zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym z dnia 

……………………….. r., tj.: 

• Posiadanie minimum 2 lat doświadczenia zawodowego w tematyce związanej z 
produktami biernej ochrony przeciwpożarowej w budynkach. 
• Posiadanie minimum 2 lat doświadczenia zawodowego w tematyce bezpośrednio 
związanej z dokumentacją techniczną dot. produktów z branży biernej ochrony 
przeciwpożarowej (raporty z badań ogniowych, obcojęzyczne aprobaty techniczne, itd.) 
 
Data złożenia Oświadczenia:   ………………….. 2020 r.                                       Podpis Oferenta:  
  
 
 
 
   
        ……………………………………………….. 

 
 
 

 


