Warszawa, dnia 07.06.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Dane Zamawiającego
Betterware Polska Sp. z o.o.
Ul. Kwitnącego Sadu 9, 02-202 Warszawa
NIP: 7010241855

2. Tryb udzielania zamówienia
Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności.
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub
usług na wybrane rynki docelowe
Kod CPV:

79110000-8 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
79130000-4 Usługi prawne w zakresie dokumentów oraz uwierzytelniania

4. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Wzrost internacjonalizacji Betterware
Polska poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego” w ramach Działania 3.2.2 „Modele
biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów
lub usług na wybrane rynki docelowe, obejmujące:
1. Opinia prawna na temat wymaganych dokumentów, badań, certyfikatów potrzebnych do
wprowadzenia produktów Betterware na terenie Węgier
2. Opinia prawna na temat działalności w sektorze MLM
3. Sporządzenie dokumentów niezbędnych w sektorze MLM w szczególności regulaminu
oraz zasad działania firmy w sektorze MLM

Opis przedmiotu przetargu:
1. Opinia powinna stwierdzać czy fakt dopuszczenia do obrotu produktów Betterware na
rynku polskim jest równoważny z dopuszczeniem ich do obrotu na węgierskim
2. Jeżeli powyższe nie zachodzi to:
- Opinia powinna wymienić, jakie dokładnie dokumenty, badania oraz certyfikaty są
wymagane do wprowadzenia produktów Betterware na rynek węgierski
- Opinia powinna szczegółowo określić czy w/w dokumenty, certyfikaty oraz badania
są:
o wymagane specyficznie dla rynku węgierskiego i muszą być tam uzyskane
o są wymaganiami unijnymi
3. Przez produkty Betterware rozumie się:
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-

Elementy wyposażenia kuchni
Środki czyszczące
Kosmetyki

A. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)
W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10 % 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.
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku
występowania ww. powiązań. Oświadczenie ujęte jest w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
(Formularz ofertowy). Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną
odrzucone.
B. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w realizowaniu podobnych
do przedmiotu zamówienia usług minimum 1 rok
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie wypełnionej tabeli nr 2 ujętej
w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz ofertowy). Brak spełnienia warunku
skutkować będzie odrzuceniem oferty.
C. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Lp.
Kryterium
Waga
1.
30%
Cena netto za daną część zamówienia (C)
2.
10%
Warunki płatności (P)
3.
Doświadczenie podmiotu na rynku marketingu wielopoziomowego MLM (D)
60%
D. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
1) Cena netto dla danej części zamówienia (C)
Wykonawca oferujący najniższą cenę netto za daną część zamówienia otrzyma 30 punktów,
natomiast pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
C = (Cmin / Co) x 30 pkt., gdzie
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C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena netto dla danej części
zamówienia (C)”,
Cmin - najniższa cena netto za realizację danej części zamówienia spośród wszystkich
prawidłowych ofert na daną część zamówienia złożonych w postępowaniu,
Co - cena netto za realizację danej części zamówienia w aktualnie badanej ofercie.
2) Warunki płatności (P)
Pod uwagę brany będzie termin płatności w dniach. Najwyższą liczbę punktów (10 pkt.) otrzyma
oferta zawierająca najdłuższy termin płatności w dniach na daną część zamówienia. Punktacja
zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
P = Po/Pmax x 10 pkt.
P – liczba punktów dla aktualnie badanej oferty w ramach kryterium „Warunki płatności”
Po – Termin płatności dla danej części zamówienia w aktualnie badanej ofercie
Pmax – najdłuższy termin płatności spośród wszystkich prawidłowych ofert
3) Doświadczenie podmiotu na rynku marketingu wielopoziomowego i MLM (D)
Pod uwagę brane będzie doświadczenie podmiotu na rynku marketingu wielopoziomowego i MLM
liczone w latach. Najwyższą liczbę punktów (60 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najdłuższe
doświadczenie liczone w latach. Punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
D = Do/Dmax x 60 pkt.
D – liczba punktów dla aktualnie badanej oferty w ramach kryterium „3) Doświadczenie
podmiotu na rynku marketingu wielopoziomowego i MLM”
Po – Doświadczenie dla danej części zamówienia w aktualnie badanej ofercie
Pmax – najdłuższe doświadczenie spośród wszystkich prawidłowych ofert

Całkowita liczba przyznanych punktów będzie sumą punktów otrzymanych w ww. kryteriach.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta to 100 punktów.
Oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów w oparciu o ww. kryteria zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

E. Termin realizacji
Maksymalny termin realizacji zamówienia to nie później niż 30.08.2018.
F. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego (Ul. Kwitnącego Sadu 9,
02-202 Warszawa; biuro czynne w godzinach 8:00 – 16:00), pocztą, kurierem lub w wersji
elektronicznej, jako plik pdf zawierający skan podpisanej oferty, wysłanej na adres:
projekt@betterware.pl do dnia 15.06.2018r do godz 16.00.
G. Kontakt w sprawie Zapytania ofertowego
Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji:
projekt@betterware.pl
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Grzegorz

Demianiuk,

mail:

H. Dodatkowe postanowienia
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
c) Cena podawana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
d) Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub
nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Wykonawca:
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Zamawiający:
Betterware Polska Sp. z o.o.
Ul. Kwitnącego Sadu 9
02-202 Warszawa
NIP: 7010241855

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 07.06.2018 r. niniejszym składamy ofertę na:
Zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki
docelowe
w ramach projektu pn. „Wzrost internacjonalizacji Betterware Polska poprzez wdrożenie nowego
modelu biznesowego” w ramach Działania 3.2.2 „Modele biznesowe” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
I.

Cena netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia

cena netto za wykonanie:
1. usługi prawne związane z wprowadzeniem towarów lub usług na
wybrane rynki docelowe
II.
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia
cena brutto za dostawę:
1. usługi prawne związane z wprowadzeniem towarów lub usług na
wybrane rynki docelowe
III.
Wartość podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia
IV.

Warunki płatności w dniach

V.

Doświadczenie podmiotu
wielopoziomowego i MLM

VI.
VII.

na

rynku

marketingu

Termin realizacji zamówienia
Termin ważności oferty w dniach (nie krócej niż 30 dni)

Wykonawca: data/podpis/pieczątka:
…………………………………
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Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani 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 udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 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.

………………………………………………………………………
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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