




















Przelew krajowy
transakcja złożona poprzez system bankowości internetowej PekaoBIZNES24

Szczegóły zlecenia
Typ zlecenia Przelew krajowy

1379400127Numer zlecenia

wysłaneStatus

Wysłano ze schematu księgowość

Wysłane przez

Informacje o akcjach pracowników
Wprowadzone przez ANITA KILIMON 24.09.2021 09:14:44

Podpisane przez ANITA KILIMON 27.09.2021 09:12:25 (WWW)

Dane zleceniodawcy
Rachunek zleceniodawcy 28 1240 3800 1111 0000 4460 8729

PROFARM RZED. PROD. FARM. KOSM. SP
Z O O

Nazwa zleceniodawcy Adres zleceniodawcy UL. SŁUPSKA 18
84-300 LĘBORK

Dane kontrahenta
Rachunek kontrahenta 37 1090 1476 0000 0001 3681 2209

Global Strateg Consulting sp. z o.o.Nazwa kontrahenta Adres kontrahenta

Dane zlecenia
Kwota 1 150,00 PLN Tryb realizacji

27.09.2021Zlecona data wykonania Szczegóły płatności 6/09/2021 (VAT)

zwykły

ANITA KILIMON 27.09.2021 09:12:26

(WWW)

(WWW)

Wydruk z systemu bankowości internetowej PekaoBIZNES24.

Data wystawienia dokumentu:

Moc prawna dokumentu zostaje nadana poprzez przystawienie stempla bankowego.

27.09.2021     14:24



Przelew krajowy
transakcja złożona poprzez system bankowości internetowej PekaoBIZNES24

Szczegóły zlecenia
Typ zlecenia Przelew krajowy

1379390270Numer zlecenia

wysłaneStatus

Wysłano ze schematu księgowość

Wysłane przez

Informacje o akcjach pracowników
Wprowadzone przez ANITA KILIMON 24.09.2021 09:02:03

Podpisane przez ANITA KILIMON 27.09.2021 09:12:25 (WWW)

Dane zleceniodawcy
Rachunek zleceniodawcy 28 1240 3800 1111 0000 4460 8729

PROFARM RZED. PROD. FARM. KOSM. SP
Z O O

Nazwa zleceniodawcy Adres zleceniodawcy UL. SŁUPSKA 18
84-300 LĘBORK

Dane kontrahenta
Rachunek kontrahenta 37 1090 1476 0000 0001 3681 2209

GLOBAL STRATEG CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa kontrahenta Adres kontrahenta ul. Strzelecka
61-846 Poznań

Dane zlecenia
Kwota 5 000,00 PLN Tryb realizacji

27.09.2021Zlecona data wykonania Szczegóły płatności 6/09/2021 (UG-PMT/1209/8N/2019-USA)

zwykły

ANITA KILIMON 27.09.2021 09:12:26

(WWW)

(WWW)

Wydruk z systemu bankowości internetowej PekaoBIZNES24.

Data wystawienia dokumentu:

Moc prawna dokumentu zostaje nadana poprzez przystawienie stempla bankowego.

27.09.2021     14:23









 

 

 

 

RAPORT 

z doradztwa związasnego z zakupem wartości niematerialnych i prawnych 

 

 

 

Zamawiający: 

PPFK Profarm sp. z o.o. 

Ul. Słupska 18, 
84-300 Lębork 

NIP: 8410003568 

 

 

Wykonawca: 

 

Global Strateg Consulting sp. z o.o. 

Ul. Strzelecka 29A/39 

61-846 Poznań 

NIP: 7831779998 

 

 

 

 

Data: 22.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Składnik wartości niematerialnych to składnik aktywów, który nie jest fizyczny. Przykłady wartości 
niematerialnych obejmują listy klientów firmy, nazwę marki, dane lub siłę roboczą. 

Aktywa niematerialne definiuje się jako możliwe do zidentyfikowania aktywa niepieniężne, których 

nie można zobaczyć, dotknąć ani fizycznie zmierzyć i które są tworzone przez czas i wysiłek. Wartości 
niematerialne są identyfikowane oddzielnie w sprawozdaniu finansowym firmy i występują w dwóch 
podstawowych formach: wartości niematerialne prawne i wartości niematerialne konkurencyjne. 

Prawne wartości niematerialne są również znane jako własność intelektualna i obejmują tajemnice 
handlowe, prawa autorskie, patenty i znaki towarowe. Przykładem może być formuła kosmetyków, 

która jest ściśle strzeżoną tajemnicą handlową, którą zna tylko nieliczni pracownicy; jest to przykład 
wewnętrznie wytworzonego składnika wartości niematerialnych. 

Konkurencyjne wartości niematerialne obejmują współpracę, dźwignię, działania strukturalne i 
lojalność klientów. Kapitał ludzki jest głównym źródłem konkurencyjnych wartości niematerialnych. 

Wartość firmy jest technicznie wartością niematerialną, ale zwykle jest wykazywana oddzielnie w 
bilansie firmy. Wartość firmy ujmowana jest wyłącznie w wyniku nabycia spółki lub połączenia 

jednostek i jest obliczana jako różnica między kwotą pieniędzy zapłaconych w celu nabycia spółki a 
wartością godziwą lub księgową aktywów netto nabytej spółki. Wartość firmy to rodzaj wartości 
niematerialnych, które są nabywane i rejestrowane w wyniku przejęcia lub połączenia 
przedsiębiorstw, w przeciwieństwie do innych wartości niematerialnych, które mogą być rozwijane 
wewnętrznie przez spółkę. 

Przykład 

Firma X jest salonem samochodowym z aktywami składającymi się z 10 samochodów o wartości 100 
000 USD, biurem o wartości 150 000 USD oraz długoterminowym długiem o wartości 25 000 USD. 
Aktywa netto firmy X wynoszą 100 000 + 150 000 – 25 000 = 225 000 USD. Firma X ma najlepszych 

sprzedawców, którzy są lojalni wobec firmy i odmawiają odejścia. Firma Y jest większym dealerem 
samochodowym w okolicy i postanawia kupić firmę X za 300 000 USD, aby wykorzystać siły sprzedaży 
firmy X. Dodatkowe 300 000 $ - 225 000 $ = 75 000 $, które Firma Y zapłaciła powyżej aktywów netto 
Firmy X, są ujmowane przez Firmę Y jako wartość firmy w ich bilansie. 

Wartości niematerialne mają okres użytkowania, który jest możliwy do zidentyfikowania lub 
nieokreślony. Wartości niematerialne o możliwym do zidentyfikowania okresie użytkowania są 
amortyzowane metodą liniową przez okres ich ekonomicznego lub prawnego okresu użytkowania, 
który jest krótszy. Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania podlegają corocznej 
ocenie pod kątem utraty wartości. Straty z tytułu utraty wartości ustala się, odejmując wartość 
rynkową składnika aktywów od wartości księgowej/wartości bilansowej składnika aktywów. W 
przypadku stwierdzenia odpisu aktualizującego jest on ujmowany w rachunku zysków i strat, a 
wartość wartości niematerialnej ulega obniżeniu. 

Zgodnie z US GAAP, wartości niematerialne i prawne są klasyfikowane jako: wartości niematerialne 
nabyte i stworzone wewnętrznie oraz wartości niematerialne o ograniczonym okresie życia i wartości 
niematerialne na czas nieokreślony. 

Wartości niematerialne są początkowo ujmowane w sprawozdaniu finansowym według ceny nabycia 
lub kosztu nabycia składnika aktywów. Jeżeli składnik wartości niematerialnych jest wytworzony 
wewnętrznie, jego koszt jest natychmiast rozliczany. 



 

Wycena wartości niematerialnych o możliwym do określenia okresie użytkowania, takich jak patenty, 

znaki towarowe i prawa autorskie, wycenia się początkowo w cenie nabycia. Wartość tych aktywów 
może zostać zwiększona lub zmniejszona na podstawie wyników postępowań sądowych. Jeżeli firma 
poniesie koszty prawne, aby skutecznie obronić wartość niematerialną, koszty te są kapitalizowane i 
zwiększają wartość wartości niematerialnej. Z drugiej strony, jeśli firmie nie uda się obronić wartości 
niematerialnej, wartość niematerialna jest bezwartościowa i spółka jest zobowiązana do jej 
umorzenia. 

US GAAP ma bardzo szczegółowe zasady dotyczące ujmowania wartości niematerialnych w 
sprawozdaniach finansowych. Mając to na uwadze, firma nadal może mieć bardzo cenne aktywa 
niematerialne, które nie są ujęte w jej sprawozdaniach finansowych. Z perspektywy księgowej 
wycena wartości niematerialnych wynika przede wszystkim z kosztów nabycia. Przejęcie określa 
wartość, jaką jedna ze stron była gotowa zapłacić za składnik aktywów, jednocześnie określając 
wartość, jaką druga strona była skłonna zaakceptować, aby zrzec się tego składnika aktywów. 

Wartość firmy jest doskonałym przykładem wyceny wartości niematerialnych. Załóżmy, że firma A ma 
aktywa netto równe 150 000 i została przejęta przez firmę B za 200 000. Dlaczego firma B miałaby 
płacić 50 000 premii? Życzliwość! Firma B uważa, że firma A ma wartość przekraczającą jej możliwe 
do zidentyfikowania aktywa netto i była gotowa zapłacić dodatkowe 50 000, aby je nabyć. Wartość 
firmy A w wysokości 50 000 pochodzi z transakcji. 

Amortyzacja wartości niematerialnych 

Zgodnie z US GAAP koszt wartości niematerialnych jest albo amortyzowany przez okres ich 
użytkowania/prawnego użytkowania, albo corocznie testowany pod kątem utraty wartości. 
Amortyzacja to systematyczne odpisywanie kosztu składnika wartości niematerialnych w wydatek, 

które skutecznie przypisuje część kosztu składnika wartości niematerialnych do każdego okresu 
rozliczeniowego w ekonomicznym lub prawnym życiu składnika aktywów (koszt amortyzacji). 
Amortyzacji podlegają wyłącznie ujęte wartości niematerialne o ograniczonym okresie użytkowania. 
Różni się to od środków trwałych, które są amortyzowane (co skutkuje odpisem amortyzacyjnym) 
przez okres ich użytkowania. 

Wartości niematerialne mają okres użytkowania, który jest możliwy do zidentyfikowania lub 
nieokreślony. Wartości niematerialne o możliwym do zidentyfikowania okresie użytkowania są 
amortyzowane metodą liniową przez okres ich ekonomicznego lub prawnego użytkowania, w 
zależności od tego, który okres jest krótszy. Za skończony okres użytkowania składnika wartości 
niematerialnych uważa się okres, w którym oczekuje się, że będzie on przyczyniał się do przepływów 
pieniężnych jednostki sprawozdawczej. Istotne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy 
szacowaniu okresu użytkowania wartości niematerialnych, obejmują postanowienia prawne, 
regulacyjne lub umowne, które mogą ograniczać okres użytkowania. 

Koszty aktywów niematerialnych 

Firmy mogą uwzględniać jedynie bezpośrednie koszty zakupu składnika wartości niematerialnych, 
które nie obejmują kosztów związanych z wewnętrznym rozwojem lub samodzielnym tworzeniem 
składnika aktywów. Jeżeli składnik wartości niematerialnych jest w całości wytworzony we własnym 
zakresie, żadne koszty związane ze składnikiem aktywów nie są kapitalizowane. 

Amortyzacja liniowa a testowanie utraty wartości 

Składnik wartości niematerialnych jest amortyzowany, jeżeli składnik aktywów ma możliwy do 
zidentyfikowania okres użytkowania. Roczny koszt rozpoznany w wyniku amortyzacji liniowej to po 



 

prostu koszt składnika wartości niematerialnych podzielony przez liczbę lat jego szacowanego okresu 
użytkowania. Odpisy amortyzacyjne rozpoznawane corocznie będą takie same, a wartość składnika 
wartości niematerialnych na koniec okresu użytkowania wyniesie 0 

Przykład: 

Firma X kupuje patent za 17 000 USD, który umożliwia właścicielowi produkcję, sprzedaż, dzierżawę 
lub inne korzyści z wynalazku przez 17 lat. Spółka X rozpoznałaby wartość niematerialną o wartości 
17 000 USD i amortyzowałaby ten koszt przez 17 lat. Każdego roku Spółka X ujmie koszt w wysokości 
1000 USD, oprócz zmniejszenia wartości patentu wykazanej w bilansie o 1000 USD. Poniższy rysunek 
przedstawia przykład patentu w USA. 

Scenariusz A: Po 5 latach firma X zostaje pozwana za naruszenie patentu i jest zobowiązana do 
zatrudnienia prawnika. Prawnik patentowy pobiera 10 000 USD i odnosi sukcesy w obronie patentu 

Spółki X. 10 000 USD wydane na obronę patentu jest kapitalizowane do wartości patentu w bilansie 
Spółki X, a następnie amortyzowane przez pozostałe 12 lat obowiązywania patentu. 

Scenariusz B: Po 5 latach firma X zdaje sobie sprawę, że jej patent jest bezwartościowy ze względu na 
postęp technologiczny. W wyniku skrócenia okresu użytkowania ich patentu z 17 lat do zaledwie 5 
lat, pozostała niezamortyzowana wartość 12 000 USD zostaje skrócona, a patent zostaje spisany do 

wartości 0 USD. 

Wartość firmy jest przykładem składnika wartości niematerialnych, który ma nieokreślony okres 
użytkowania, a zatem jest corocznie testowany pod kątem utraty wartości, w przeciwieństwie do 
amortyzacji liniowej. Firma nie może sama nabyć wartości firmy; musi kupić całe przedsiębiorstwo 
lub część przedsiębiorstwa, aby uzyskać towarzyszący mu składnik wartości niematerialnych. Zgodnie 
z aktualnymi US GAAP firmy są zobowiązane do porównania wartości godziwej jednostek 
sprawozdawczych z wartością księgową odpowiedniej jednostki sprawozdawczej, która jest obliczana 
jako aktywa plus wartość firmy pomniejszona o zobowiązania. Jeżeli wartość godziwa jednostki 
sprawozdawczej jest niższa od jej wartości bilansowej, wartość firmy uległa obniżeniu. Odpis z tytułu 
utraty wartości ujmowany jest w rachunku zysków i strat, a wartość firmy pomniejszana. Stratę z 
tytułu utraty wartości oblicza się, odejmując wartość godziwą aktywów netto jednostki 
sprawozdawczej od wartości bilansowej jednostki sprawozdawczej. 

Aktywa niematerialne stają się coraz większym składnikiem wyceny wszystkich firm, od nowszych 
firm z mediów społecznościowych po nawet najbardziej uznanych i kultowych producentów. Jednym 
z obszarów, w których wartości niematerialne są ujmowane w bilansie, jest połączenie jednostek 
gospodarczych. W takim przypadku jednostka przejmująca jest zobowiązana do przypisania wartości 
godziwej aktywów spółki przejmowanej w swoim bilansie, w tym wartości niematerialnych. 

Jednak zgodnie z US GAAP większość wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych 
wewnętrznie nie jest rejestrowana w bilansie. Niektórzy zwolennicy ujmowania w bilansie wartości 
niematerialnych wytworzonych wewnętrznie wskazują na fakt, że niektóre oparte na informacjach 
spółki wartości niematerialnych prowadzą obrót po wielokrotności ceny akcji do wartości księgowej 
5x–10x. Dlatego uważają, że bilanse tych spółek nie odzwierciedlają wartości ich aktywów 
niematerialnych. 

Decydując o tym, czy spółki powinny ujmować i wyceniać wartości niematerialne w bilansie, organy 
ustalające standardy rachunkowości musiałyby odpowiedzieć na następujące pytania: 

• Czy składnik wartości niematerialnych spełnia definicję składnika aktywów według US GAAP? 



 

• Jak należy wycenić składnik wartości niematerialnych? 

• Czy wartości niematerialne w bilansie byłyby porównywalne między spółkami, a tym samym 
bardziej przydatne informacje dla inwestorów? 

Firmy rozwijające się, które handlują przy wysokich wycenach, zazwyczaj mają ponadprzeciętne 
oczekiwania co do wzrostu przychodów i/lub struktury marż. Inwestorzy są skupieni na laserze 
skupionym na trwałej, długoterminowej stopie wzrostu przychodów firmy, marżach i przepływach 
pieniężnych. Większość ich analiz jest skierowana na rachunek zysków i strat, a nie na bilans. Sukces 

(lub porażka) wewnętrznie generowanych przez firmę inwestycji w aktywa niematerialne znajduje 
ostatecznie odzwierciedlenie w wyższych (lub niższych) przyszłych wskaźnikach wzrostu przychodów i 
marż. 

W bardziej ugruntowanych branżach, takich jak przemysł samochodowy, ważna jest również analiza 
wewnętrznie wytworzonych aktywów niematerialnych. Niektórzy prognostycy uważają, że innowacje 
w dziedzinie pojazdów autonomicznych i pojazdów elektrycznych będą napędzać przyszły sukces i 
tworzenie wartości w tej branży. 

Zakup aktywów lub zakup akcji 

Przejęcie przedsiębiorstwa może przybierać różne formy. Najczęstszym sposobem jest zakup 
aktywów lub udziałów. Istnieje wiele istotnych różnic w skutkach podatkowych nabycia aktywów w 
porównaniu z udziałami. Wybór w dużej mierze zależy od pozycji i preferencji podatkowych 
kupującego i sprzedającego. 

Zazwyczaj sprzedający wolałby sprzedać akcje, ponieważ oczekiwałby traktowania zysków 
kapitałowych ze sprzedaży (50-procentowa stawka włączenia do celów podatkowych) i może być 
uprawniony do zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych. Natomiast sprzedaż aktywów może 
skutkować dodatkowym podatkiem z tytułu odzyskania odpisów od kosztów kapitałowych 
(amortyzacja podatkowa) i podwójnego opodatkowania przychodów ze sprzedaży, gdy są one 
pobierane ze spółki. 

Nabywca zazwyczaj wolałby nabyć aktywa, ponieważ koszt podatkowy aktywów zostałby 
podwyższony do wartości godziwej, co skutkowałoby wyższą tarczą podatkową, w przeciwieństwie 
do dziedziczenia historycznej tarczy podatkowej. 

 

Porównanie zakupów aktywów i udziałów 

Zalety zakupu aktywów 

• Uzyskano podwyższenie podstawy opodatkowania aktywów dla celów zysków kapitałowych i celów 
amortyzacji. 

• Część ceny zakupu może być amortyzowana dla celów podatkowych. 

• Odliczenie jest uzyskiwane w przypadku zapasów zakupionych po wartości wyższej niż wartość 
księgowa. 

• Można umownie określić, jakie zobowiązania przejmie nabywca. 



 

• Możliwe jest przejęcie tylko części przedsiębiorstwa. 

• Istnieje elastyczność w opcjach finansowania. 

• Dochodowe operacje mogą zostać wchłonięte przez firmy stratne w grupie kupującego, pod 
warunkiem podjęcia pewnego planowania, dzięki któremu uzyska się zdolność do wykorzystania 
strat. 

Wady zakupu aktywów 

• Istnieje możliwość renegocjowania umów dotyczących dostaw, zatrudnienia i technologii. 

• Sprzedaż aktywów może być mniej atrakcyjna dla sprzedającego, zwiększając tym samym cenę 
zakupu. 

• Podatki transferowe od nieruchomości, GST/HST (jeśli nie podlegają zwrotowi) i PST od aktywów 

mogą być płatne. 

• Korzyść z tytułu strat poniesionych przez spółkę docelową lub innych atrybutów podatkowych 
pozostaje po stronie sprzedającego. 

Zalety zakupu akcji 

• Zazwyczaj bardziej atrakcyjne dla sprzedającego, więc cena może być niższa. 

• Kupujący może czerpać korzyści ze strat podatkowych i innych atrybutów podatkowych spółki 
docelowej. 

• Kupujący może czerpać korzyści z istniejących kontraktów na dostawy i technologię. 

• Nabywca generalnie nie musi płacić podatku od przeniesienia własności nabytych udziałów.  

Wady zakupu akcji 

 

• Kupujący nabywa niezrealizowane zobowiązanie podatkowe z tytułu odzyskania amortyzacji od 
różnicy pomiędzy pierwotnym kosztem a podatkową wartością księgową aktywów. 
• Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania warunkowe i faktyczne spółki 
docelowej. 

• Nie ma odliczenia nadwyżki ceny zakupu nad wartością podatkową aktywów. 
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         Lębork, dnia 16.07.2021 r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 2/2020/PMT/USA 

 

Dotyczy projektu dofinansowanego z 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” 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno - Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o.  

ul. Słupska 18,  
84-300 Lębork  
tel./fax 59 8627-240; 

adres e-mail: handel@profarm.com.pl 

NIP: 841-000-35-68 

Osoba do kontaktów: Małgorzata Wolska 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg KOD CPV: 
 

79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i 
zabezpieczania 

 

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych 
pozwalających na eksport produktów Zamawiającego (kosmetyki do włosów) do USA 

 

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Słupska 18,  84-300 Lębork 

  

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT I REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Oferty należy składać do dnia: 29.07.2021r. 

Okres prowadzenia usługi doradczej: 01.08.2021r. – 23.09.2021 r. 

 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERTY 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3. Oferty należy składać  droga mailową na adres: handel@profarm.com.pl, drogą pocztową lub 
osobiście do siedziby firmy na adres: ul. Słupska 18,  84-300 Lębork 

4. Ocena ofert nastąpi w terminie do 5 dni od zakończenia postępowania ofertowego. W 

przypadku otrzymania ofert podobnych lub wątpliwości, zamawiający dopuszcza możliwość 
przeprowadzenia negocjacji z oferentami. 

5. Wyniki zapytania ofertowego zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego do 5 

dni roboczych od terminu oceny ofert.  

6. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
a) posiadają odpowiednie doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia 

b) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 
c) posiadają potencjał ekonomiczny i finansowy pozwalający na wykonanie zamówienia, 
d) posiadają odpowiedni potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia, 
 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie: 
1. Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego  

 

VI. WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci: 
1. w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 
2. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

3. którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Zgodnie z zapisami art. 6c 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2019 r. poz. 310, z późn. zm.) przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzaniem 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 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 

 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie Załącznika nr 2. 

 

VII. WADIUM: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

VIII. ODRZUCENIE OFERTY. 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
2) została złożona przez wykonawcę, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu 

ofertowym, 

3) została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem 
powiązań osobowych lub kapitałowych, przy czym nie zostało złożone stosowne oświadczenie, o 
którym mowa w pkt. VII.2) b. 
4) została złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert. 
 

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 
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Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści zapytania: drogą 
elektroniczną na adres e-mail: handel@profarm.com.pl lub pod numerem telefonu: 59 8627-240 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) Złożona oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 
• formularz oferty - załącznik nr 1, 
• świadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niespełnianiu przesłanek 

do wykluczenia, w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych - załącznik nr 2 

2) Wykonawca musi przedstawić treść oferty odpowiadającą treści zapytania. 

3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 

4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
5) Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną techniką oraz podpisana przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. 
6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. 
7) Koszty związane z przygotowanie oferty ponosi Wykonawca. 
  

XI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i 
ich znaczeniem: 

 

a. cena ofertowa – 100% 

 

Ad. a) ocena ofert w kryterium „cena ofertowa” nastąpi wg następującego wzoru: 
Lpc = (C min ÷ Co) x 100pkt gdzie: 
Lpc – liczba punktów w kryterium ceny ofertowej Cmin – najniższa cena spośród ofert 
nieodrzuconych Co – cena oferty badanej 

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny ofertowej (Lpc) maksymalnie 100 punktów. 
 

Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100pkt.  
 

Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. W przypadku 
gdy najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony na działania będące 
przedmiotem zapytania, Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami (Wykonawcami). 
 

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniające wszystkie warunki oraz o 
najniższej cenie. 
3. Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po 
przecinku. 

 

XII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Na etapie weryfikacji ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do 
uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących składanych ofert, ale Zamawiający ma również 
prawo rozpatrzyć oferty bez wzywania Wykonawców do składania uzupełnień lub wyjaśnień, 

2. Zamawiający udzieli zamówienia takiemu Wykonawcy, który spełni warunki udziału w 

postępowaniu, którego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największa liczbę punktów. 
3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o 

miejscu i terminie zawarcia umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia/anulowania postępowania w trakcie jego 
trwania bez podania przyczyny, do zakończenia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania 
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przyczyny lub do unieważnienia postępowania po wyborze Wykonawcy, ale przed podpisaniem 
umowy z Wykonawcą, bez podania przyczyny. 

 

XIII. PROJEKT UMOWY 

 

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do zawarcia 
umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość, niżej określonych zmian postanowień zawartej 
umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z 
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub 
okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie 

może ulec termin realizacji umowy, 
b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna, ekonomiczna, społeczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z 
zapytaniem ofertowym - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności 
terminu realizacji umowy, 

c) zaistnienia siły wyższej - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy, 

 

XIV. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany i uzupełniania treści zapytania ofertowego, przed  
upływem  terminu  na  składanie  ofert.  Informacja  o  wprowadzeniu  zmiany    lub uzupełnienia 
treści zapytania zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://www.profarm.com.pl 

2. W przypadku dokonania zmian lub uzupełnień w treści zapytania ofertowego, zamawiający może 

3. przedłużyć termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, bez 
konieczności podawania przyczyny. 

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
6. Termin związania z ofertą – 30 dni 

 

XV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 
  

Załącznik 1 - formularz oferty 

Załącznik 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niespełnianiu 
przesłanek do wykluczenia, w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych  
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Załącznik nr 1 

 

 Nazwa i adres. Wykonawcy …………………………………………. 
/miejscowość, 
data/ 

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

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

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

 

FORMULARZ OFERTOWY –  

zapytanie ofertowe 2/2020/PMT/USA 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania pn. „Doradztwo związane z 
zakupem wartości niematerialnych i prawnych pozwalających na eksport produktów 
Zamawiającego (kosmetyki do włosów) do USA.” 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto: 
 
(słownie. ......................................................................................................................................... ), 

 

w tym VAT 23% w kwocie: ............................ , 

 

cena netto .................................... 

2. Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym: 

imię i nazwisko ………………………………………………………………....…….. 

telefon …………………………………………………. 

3. Potwierdzamy termin wykonania zamówienia zawarty w zapytaniu tj. rozpoczęcie 

01.08.2021r, zakończenie do 23.09.2021 r. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się zapytaniem ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń oraz ,że 
przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy, w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

6. Do oferty dołączamy następujące dokumenty: 

-        .........................................................................................… 

 

-        .........................................................................................… 

 

 

 

……………………………………………… 
podpis uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

 

Miejscowość, data 

  

 ………………………………………… 

 

 

Nazwa, adres Wykonawcy 
 

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

 

………………………………………………..………… 
 
 
 

Oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niespełnianiu przesłanek do 
wykluczenia, w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych 

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu na „Doradztwo związane z zakupem wartości niematerialnych i 
prawnych pozwalających na eksport produktów Zamawiającego (kosmetyki do włosów) do USA.”- zapytanie 

ofertowe nr 2/2020/PMT/USA 

 

Oświadczam, że:  
1. w stosunku do nas nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  
2. nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
3. Firma zrealizuje zamówienie w ustalonym terminie. 
4. Posiadam/my niezbędną wiedzę, doświadczenie do wykonania zamówienia. 
5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Oświadczamy również, że: 
 

nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego: PPFK Profarm sp. z o.o. i osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, osobowo lub kapitałowo. 
 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub w/w 
osobami, a Wykonawcą, polegające na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,  
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 
4) 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. 

 
 
 
 

……………….……………………………………………  
podpis 

 
























