
	  

 
 

Blizne Łaszczyńskiego, 06.10.2017 
 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

dotyczące  

 

świadczenia usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji 
niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze 

udziałowym 
 

w ramach realizacji projektu  
 

„Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy CREEPY JAR Spółka 
Akcyjna poprzez uzyskanie dostępu do rynku kapitałowego” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Projekt planowany do realizacji w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Oś priorytetowa III  Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 
Działanie 3.1: Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka 

Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock 
 
 



	  

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. Firma spółki: CREEPY JAR Spółka Akcyjna 
2. Siedziba: Blizne Łaszczyńskiego 
3. Adres: ul. Gościnna 11, lok. 28, Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice  
4. Numer KRS: 0000666293 
5. Numer NIP: 1182136414 
6. Numer REGON: 366335731 
7.   Wysokość kapitału zakładowego: 647 082,00 zł 
 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych świadczonych przez doradców 

zewnętrznych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do 
pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku New 
Connect:  

• sporządzenie oraz publikacja memorandum informacyjnego, sporządzonego zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych 
warunków jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w 
związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów 
finansowych do obrotu na rynku regulowanym, 

• z zasadami określonymi w Załączniku nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu (stan prawny na dzień  1 września 2014 r.); 

• organizacja publicznej oferty akcji – w zakres czynności związanych z organizacją 
subskrypcji wchodzić będą :  

ü przygotowanie we współpracy ze Spółką, informacji o akcji promocyjnej w 
rozumieniu art. 53 Ustawy o Ofercie obejmującej zawiadomienie o zamiarze jej 
przeprowadzenia, harmonogramie przebiegu akcji promocyjnej, podmiotach 
zaangażowanych w jej prowadzenie oraz materiały informacyjne obejmujące treść 
mającą podlegać rozpowszechnieniu, 

ü organizacja i udział w spotkaniach z inwestorami instytucjonalnymi, związanymi 
z prezentacją Zarządu Zamawiającego i jego planów rozwoju, w tym 
przygotowanie we współpracy z Zamawiającym prezentacji na potrzeby spotkań  
z inwestorami oraz teasera inwestycyjnego, 

ü przyjęcie zapisów na akcje, 
ü przyjęcie wpłat na akcje, 
ü organizacja rozliczenia subskrypcji wraz z niezbędną dokumentacją wewnętrzną, 
ü przedstawienie Zamawiającemu propozycji przydziału akcji, 
ü sporządzenie listy akcjonariuszy – nabywców akcji w ramach oferty publicznej; 

• udział w postępowaniu przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w zakresie 
rejestracji akcji Zamawiającego, w tym pełnienie czynności Agenta Emisji zgodnie z § 
40b ust. 3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych; 

• udział w postępowaniu przed Giełdą Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie  
w zakresie wprowadzenia akcji do obrotu na rynek New Connect; 

• w ramach usług doradczych określonych powyżej w podpunktach a – d opracowane mają 
zostać przez wykonawcę usługi takie dokumenty jak: 

ü dokument informacyjny sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu 
ASO, 

ü teaser inwestycyjny, 
ü memorandum informacyjne. 

 
2. Usługi, o których mowa w pkt. 1 muszą zostać zrealizowane od dnia  

zawarcia umowy między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą usługi do dnia 
30.09.2018 r. 



	  

 
3. Kod CPV dla niniejszego zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień to: 

79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz 
podobne. 

 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY ICH SPEŁNIANIA 
 
1. Wykonawcą usług będących przedmiotem niniejszego Zamówienia może być dom 

maklerski posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie 
działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych i figurujący na 
liście Domów Maklerskich, publikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
Spełnianie przez dany podmiot tego warunku zostanie zweryfikowane poprzez 
sprawdzenie czy Wykonawca widnieje w rejestrze firm inwestycyjnych – domów 
maklerskich, opublikowanym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. 
 

2. Wykonawcą usług będących przedmiotem niniejszego Zamówienia może być podmiot, 
który udokumentuje posiadanie doświadczenia w zakresie przygotowania dokumentacji  
i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze 
udziałowym na rynku NewConnect, tj. przeprowadził w ciągu ostatnich 24 miesięcy co 
najmniej 2 emisje akcji na zlecenie spółek działających w branży gier wideo, zakończone 
sukcesem (sukces rozumiany jako przydzielenie min. 50% instrumentów finansowych 
objętych subskrypcją) 

 
3. Celem umożliwienia Zamawiającemu zweryfikowania czy Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, w ofercie zobowiązany jest on wskazać co najmniej dwa 
podmioty, w imieniu których przeprowadzał on emisję akcji oraz dokumenty bądź 
oficjalne raporty publikowane za pośrednictwem systemu EBI/ESPI potwierdzające, że 
przeprowadzona oferta zastała zakończona sukcesem. Kryterium oceniane jest na zasadzie 
„spełnia”/„nie spełnia”. Do dalszej oceny zostaną skierowane tylko te oferty, które spełnią 
wyżej wymienione kryterium. 

 
 
IV. KRYTERIA OCENY OFERTY, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB 

PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW 
OCENY OFERTY 

 
Lp. Nazwa kryterium Opis Udział w ocenie oferty 

 
1. 

 
Cena usług będących 

przedmiotem 
zamówienia 

 

 
Cena netto 

 
100% 

 

 
 

V. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO 
KRYTERIUM OCENY OFERTY 
 
1. Na wykonawcę usługi zostanie wybrany Oferent, który spełni warunki udziału  

w postępowaniu określone w pkt. III, posiada niezbędne. doświadczenie oraz zaoferuje 
najkorzystniejszą cenę brutto za realizację usług będących przedmiotem zamówienia. 
 

2. Liczba punktów w kryterium „Cena usług będących przedmiotem zamówienia”  obliczona 
według następującego wzoru: Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100. 

 



	  

 
 
VI. TERMIN  I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  

 
1. Termin na składanie ofert mija dnia 16.10.2017 r. o godz. 12:00. Termin ten jest nie 

mniejszy niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego licząc od 
następnego dnia po dniu upublicznienia zapytania ofertowego. 
 

2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego 
zapytania ofertowego. 
 

3. Oferty należy składać drogą elektroniczną w formie podpisanych przez Oferenta plików 
będących skanami dokumentów składanej oferty na adres: inga.kwiatek@creepyjar.com 

 
 
 
VII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA (W ODNIESIENIU DO 

PODMIOTÓW POWIĄZANYCH) 
 

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom 
powiązanym 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 5 % 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 
pozostawanie 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. 

2. Oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
 

VIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU 
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ 
UMOWY 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków umowy. 

 
2. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania możliwe są jedynie  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 
IX. INFORMACJE DODATKOWE 

 
1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się  

o zamówienie. 



	  

2. Z wyłonionym Wykonawcą  zostanie podpisany list intencyjny o współpracy. 
3. Podpisanie umowy o współpracy z wybranym Wykonawcą Zamawiający warunkuje złożeniem 

wniosku o dofinansowanie projektu „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy 
CREEPY JAR Spółka Akcyjna poprzez uzyskanie dostępu do rynku kapitałowego” w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do 
rynku kapitałowego – 4 Stock. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy 
żaden  z Oferentów nie spełni wymaganych kryteriów. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na dowolnym 
etapie  bez wskazania przyczyny. 

6. Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, tj. zawierające wszystkie wymagane dokumenty: 
a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1); 
b) Oświadczenie dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 

(załącznik nr 2); 
c) dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

 

Załącznik nr 1 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
I. Dane Zamawiającego 
  

7. Firma spółki: CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA 
8. Siedziba: Blizne Łaszczyńskiego 
9. Adres: ul. Gościnna 11, lok. 28, Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice  
10. Numer KRS: 0000666293 
11. Numer NIP: 1182136414 
12. Numer REGON: 366335731 
7.   Wysokość kapitału zakładowego: 647 082,00 zł 

 
 

II. Dane Oferenta 

1.  
Nazwa zgodna  
z dokumentem 
rejestrowym: 

 

2.  Adres: 
 
 

3.  
Imię i nazwisko 
osoby do 
kontaktu:  

 

4.  Telefon: 
 
 

5.  E-mail: 
 
 

6.  NIP: 
 
 

7.  Regon: 
 
 

8.  Forma prawna:  
 
 

 

 

 

 



	  

 

 

III. Posiadane doświadczenie  
 
1. Przeprowadzenie w ciągu ostatnich 24 miesięcy co najmniej 2 emisji akcji na zlecenie spółek 
działających w branży gier wideo, zakończone sukcesem (sukces rozumiany jako przydzielenie min. 
50% instrumentów finansowych objętych subskrypcją) 
 

Lp. Nazwa spółki 
działającej w branży 

gier wideo, dla 
której Oferent 
przeprowadził  

w ciągu ostatnich 24 
miesięcy emisję 

akcji 

% przydzielonych spółce 
instrumentów 

finansowych objętych 
subskrypcją 

 

Data 
przeprowadzenia  

emisji akcji spółki 

Źródło weryfikacji danych 
(proszę podać nazwę 

dokumentu, który powinien 
stanowić załącznik do 
niniejszego formularza 

ofertowego) 

1.   
 
 
 

   

2.  
 
 

   

 

III. Wycena zamówienia 
 
Koszt wykonania poszczególnych usług doradczych: 
 

Rodzaj kosztu Kwota netto w 
PLN 

Opracowanie Memorandum Informacyjnego  

Opracowanie Dokumentu informacyjnego  

Opracowanie dokumentu teasera inwestycyjnego  
Inne usługi doradcze związane z organizacją publicznej oferty akcji, udziałem w 
postępowaniu przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w 
zakresie rejestracji akcji Zamawiającego oraz udziałem w postępowaniu przed 
Giełdą Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie w zakresie 
wprowadzenia akcji do obrotu na rynek New Connect 

 

Razem:  
 
 



	  

 
 
 
 
IV. Oświadczenia i deklaracje: 

• Oświadczam, że podmiot posiada stosowne doświadczenie niezbędne do świadczenia 
usług doradczych w zakresie będącym przedmiotem zapytania ofertowego i spełnia 
wszelkie kryteria przewidziane w zapytaniu ofertowym.                                                                                                                                                                                                                                       

• Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania 
ofertowego. 

 
 
 
 
 

.......................................................................... 
                                                          Czytelny  podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta 
 
 

.......................................................................... 
                                                                                                               Data i miejscowość 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 
 
 

 
Załącznik nr 2 

 

 
OŚWIADCZENIE 

dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 
 

 
Oświadczam, iż nie posiadam powiązań osobowych lub kapitałowych 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:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % 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 pozostawanie 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.  

 
 

 

.......................................................................... 
                                                         Czytelny  podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta 
 
 

.......................................................................... 
                                                                                                               Data i miejscowość 
 


