
 
Warszawa, 17 maja 2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE LF/02/2017 

LifeFlow Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni biurowej wg podanej poniżej 
specyfikacji.  
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami zasady konkurencyjności. 
 

1. Zamawiający 

LifeFlow Sp. z o.o.  

ul. Wołoska 9 

02-583 Warszawa 

NIP: 5213714387  

tel. +48  605 111 445, email:  info@lifeflow.eu 

 

2. Przedmiot zamówienia 

Zamawiający poszukuje do wynajęcia na okres 18 miesięcy powierzchni biurowej we Wrocławiu, 
spełniającej podane niżej warunki: 

 3 sąsiadujące pomieszczenia o łącznej powierzchni 60-65m2 

 dostępnośd od 1 lipca 2017 r. 

 preferencyjne warunki cenowe dla start-upu 

 dostęp do Internetu 

 dostęp do sali konferencyjnej 

 lokalizacja: Krzyki – okolice ul. Powstaoców Śląskich, Armii Krajowej 

 dobry dojazd środkami komunikacji publicznej  

 parking 
 
Kod CPV:  

70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania  

 

3.1.  O udzielenie zamówienia może ubiegad się Oferent spełniający następujące warunki: 

1) posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; oraz 

2) dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia; oraz 

3) pozostający w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia; oraz 

4) Zamawiający wymaga, aby Oferent biorący udział w postępowaniu, nie znajdował się w stanie 

likwidacji i nie została w stosunku do niego ogłoszono upadłośd;  
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Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

5) Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym. 

 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao 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 małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

W celu potwierdzenia, że pomiędzy Oferentem a Zamawiającym nie występują powiązania osobowe 
lub kapitałowe, Oferent składa wraz ofertą odpowiednie oświadczenie. 
 
3.2.  Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w 

oparciu o złożone przez Oferenta w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia. 
 

3.3. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków, skutkowad będzie 
wykluczeniem Oferenta i odrzuceniem złożonej oferty. 

 
4. Kryteria oceny ofert 

 

Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów: 

4.1 Warunek Konieczny (WK), gdzie: 

 w przypadku spełnienia warunku - 1 pkt,  

 w przypadku niespełnienia warunku – 0 pkt.  

Aby otrzymad 1 punkt oferta musi spełniad wszystkie poniższe warunki (w sytuacji gdy nie będzie 

spełniony chodby jeden z wymienionych warunków, zostanie przyznane 0 punktów): 

 3 sąsiadujące pomieszczenia o łącznej powierzchni w przedziale 60-65m2 

 dostępnośd od 1 lipca 2017 r. 

 preferencyjne warunki cenowe dla start-upu 

 dostęp do Internetu 

 dostęp do sali konferencyjnej 

 lokalizacja: Krzyki – okolice ul. Powstaoców Śląskich, Armii Krajowej 

 dobry dojazd środkami komunikacji publicznej (przystanek komunikacji w odległości 
maksymalnie 500 m) 

 parking 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia. 
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4.2 Stan techniczny i użytkowy budynku (A) – maksymalnie 50 pkt. 

Za spełnienie każdego z wymienionych poniżej warunków zostanie przyznany 1 pkt, oprócz liczb 
miejsc parkingowych (a): 

 budynek remontowany/wybudowany w ostatnich 5 latach 

 instalacja teleinformatyczna i p.poż.  

 winda  

 klimatyzacja 

 monitoring, ochrona 

 zaplecze sanitarne (dostępnośd w budynku toalet oraz pomieszczenia do przygotowywania 
i spożywania posiłków) 

 liczba miejsc parkingowych (1 pkt za każde miejsce parkingowe dostępne dla Zamawiającego) 
 

A = (ax/a max)*50 

gdzie:  

 A – liczba punktów przyznanych danej ofercie za stan techniczny i użytkowy budynku, 

 a max – maksymalna liczba warunków spośród wymienionych powyżej, spełnionych przez 

oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie 

 ax – liczba warunków spośród wymienionych powyżej, spełnionych przez rozpatrywaną 

ofertę 

 

4.3 Cena brutto - maksymalnie 50 pkt. 

B = (b min/bx)*50 

gdzie:  

B – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto, 

b min – minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie, 

bx – cena brutto rozpatrywanej oferty 

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wynajmem pomieszczeo w ujęciu miesięcznym. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą 

liczbę punktów obliczonych wg wzoru WK*(A+B). W przypadku gdy wpłynie jedna oferta zamawiający 

ma prawo dokonad jej wyboru, jeżeli spełnia one wszystkie kryteria wyboru. 

Zamawiający ma prawo wezwad oferenta do wyjaśnieo w sprawie złożonej przez niego oferty. 

Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do 

Zamawiającego. 

Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Oceny Ofert. 
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5. Miejsce oraz termin składania ofert 

 
Ofertę można złożyd: 

osobiście w biurze Zamawiającego przy ul. Kutnowskiej 1-3 we Wrocławiu w godzinach 9: 00-16:00 
lub pocztą na adres LifeFlow Sp. z o.o., ul. Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław. 

Ofertę należy złożyd w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalnośd do terminu otwarcia ofert. 

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno byd zaadresowane do Zamawiającego i opatrzone 
nazwą, dokładnym adresem Oferenta oraz oznaczone w sposób następujący:  

„Oferta w odpowiedzi na postępowanie ws. wynajmu pomieszczeo biurowych” 

Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2017 r. o godzinie 16.00 (decyduje data doręczenia 

oferty). 

6. Miejsce i termin rozpatrywania ofert 

Rozpatrzenie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w okresie trzech (3) dni roboczych od 

daty upływu terminu składania ofert. 

7. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym momencie bez 

podania przyczyny podjętej decyzji. 

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądad od Oferentów uzupełnieo (jeżeli nie 

naruszy to zasady konkurencyjności) i wyjaśnieo dotyczących treści złożonych ofert. Może również 

zwracad się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych. 

3) Przed upływem składnia ofert Oferent może wprowadzid zmiany do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu. 

4) Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikowad treśd zapytania 

ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim potencjalnym 

oferentom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe. 

8. Informacje o formalnościach po wyborze oferty 

Wszyscy oferenci, którzy złożą oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni o wyniku postępowania 

przez Zamawiającego. 

Złożenie oferty przez Oferenta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy 

Zamawiającym a Oferentem. 

 

 


