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Warszawa, 12 września 2018 r.  
  

Zapytanie ofertowe 
na przygotowanie ekspertyzy „Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw - ocena wprowadzanych zmian”   
 

(postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności, do niniejszego trybu 
nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) 

 
  
Związek Rzemiosła Polskiego (zwany dalej Zamawiającym) w związku z realizacją 
projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: 
II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 
Usprawnienie procesu stanowienia prawa ( nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-
00) zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy „Projekt ustawy o 
zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw – ocena wprowadzanych zmian ”  
Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym słownikiem zamówień: 
79100000-5 - Usługi prawnicze 
79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne 
79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 
oraz podobne 
 
I. Zamawiający: 
Związek Rzemiosła Polskiego, 

ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa 

NIP: 526 – 025 – 13 - 68 

tel. +48 22 50 44 223 

fax. +48 22 50 44 257 

 

II. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 w trybie zasady konkurencyjności. Do 

postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych jako załącznik do  obwieszczenia marszałka 

sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.               

z 22 grudnia 2015, poz. 2164) oraz  ustawy  z dnia 22 czerwca 2016 r.                        
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o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 13 lipca 2016 r. Poz. 1020). 

 

 

 
III. Opis przedmiotu  zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest ekspertyza dotycząca oceny projektu ustawy  zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw. Założona w budżecie projektu kwota brutto za wykonanie ekspertyzy wynosi 
4000 zł. 

 

1. Cel ekspertyzy:  

 Ocena rozwiązań zaproponowanych w dokumencie   dla sektora mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw; 

 Ocena w jakim stopniu zmiany zawarte w projekcie ustawy wpływają na 

konkurencyjność sektora  małych i średnich przedsiębiorstw i 

wskazanie branż, których pozycja konkurencyjna może ulec zmianie                

w wyniku wprowadzonych przepisów wraz z uzasadnieniem;  

 Rekomendacje odnośnie stanowiska dla administracji rządowej dot. 

proponowanych zmian w systemie podatkowym w Polsce dla sektora 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

2. Zakres ekspertyzy: 

Ekspertyza „Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja 
podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw – ocena wprowadzanych zmian ”, 
będzie elementem w procesie konsultacji  zmian w funkcjonowaniu systemu 
podatkowego  w Polsce : 

 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315309 

 
Ekspertyza powinna mieć objętość ok. 10-15  stron maszynopisu i zawierać 

odpowiedź na wszystkie punkty zawarte w celach ekspertyzy.  

 

3. Termin wykonania zamówienia  

Termin realizacji zamówienia (wykonanie ekspertyzy) 7 dni kalendarzowych od 
dnia podpisania umowy na wykonanie dzieła. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315309
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe 
warunki: 

 Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń. Złożenie oferty jest uważane za 
akceptację treści zapytania. 

 Akceptują klauzulę informacyjną ws. przetwarzania danych osobowych 
(załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, nie dotyczy podmiotów 
gospodarczych nie podających danych osobowych) 

 Posiadają odpowiednią  wiedzę i doświadczenie.  

 Nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym i współpartnerami 
projektu. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom 
powiązanym z nim oraz współpartnerami projektu osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym i współpartnerami projektu lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego                          
i partnerów projektu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego                   
i partnerów projektu czynności związanych 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 % udziału lub akcji;  

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika;  

- 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 i kurateli. 

Oferent jest obowiązany dołączyć do formularza ofertowego oświadczenie 

(załącznik nr 3) o braku w/w powiązań pomiędzy składającym ofertę a 

Zamawiającym i współpartnerami. 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunków:  

 W odniesieniu do warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, za 
spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, 
który wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert (od 1 września 2015  do dnia złożenia oferty), co najmniej trzy 
ekspertyzy lub/i analizy lub/i opinie z zakresu prawa gospodarczego z podaniem ich 
przedmiotu, dat wykonania, odbiorców i ich wartości. Należy dołączyć wykaz 
usług stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.  

 
V. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 
2. Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego Załącznik 
nr 1 do Zapytania Ofertowego 
 
3. Na ofertę składają się: 
- formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego,  
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- wykaz co najmniej trzech ekspertyz lub/i analiz lub/i opinii z zakresu prawa 
gospodarczego w okresie ostatnich 3 lat (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) 
- oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych                        
z Zamawiającym i partnerami projektu (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego), 
- klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych ( załącznik r 4 do 
Zapytania Ofertowego – nie dotyczy podmiotów gospodarczych nie podających 
danych osobowych) 
 
4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, oferta powinna posiadać datę 
sporządzenia oraz podpis Wykonawcy. Oferta musi być spięta w sposób trwały, 
uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie. 
 
5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego i zostać przygotowana 
w języku polskim. 
 
6. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności 
świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie. Cena powinna 
uwzględniać podatek VAT. Cena nie podlega zmianom przez cały okres trwania 
umowy. 
 
7. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 
określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, 
przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.  
 
8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane 
przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być dokonane w sposób 
czytelny oraz opatrzone datą ich dokonania. 
 
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. 
zm.), Wykonawca powinien wyraźnie zastrzec to w ofercie i odpowiednio oznaczyć 
zastrzeżone informacje. 
 
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty niezależnie od wyników postępowania. 
 
VI. Miejsce oraz termin dostarczania ofert 
 
1. Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Związku Rzemiosła Polskiego  do 

20.09.2018 do godz. 16.00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu), 

przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną ( adres e-mail: nzn@zrp.pl) do dnia 

20.09.2018 r. do godz. 23.59 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu). 

2. Oferta składana w formie pisemnej powinna zostać złożona w zamkniętej  
kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczęcią firmową oraz adresem Związku 

mailto:nzn@zrp.pl
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Rzemiosła Polskiego i dopiskiem: Oferta na ekspertyzę „Projekt ustawy o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw – ocena wprowadzanych zmian”.  
Miejsce złożenia oferty, adres korespondencyjny, numer faksu i adres mailowy: 

Związek Rzemiosła Polskiego 

00-246 Warszawa, ul. Miodowa 14, pok. 107 (sekretariat) 

       tel. +48 22 50 44 223 

fax +48 22 831-96-10 

e – mail: nzn@zrp.pl 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. 
 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
 

5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 
VII. Kontakt z Zamawiającym 
 
1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami są Pan Norbert Pruszanowski 

(tel. 22 50 244 223 kom. 603952351 , e-mail: nzn@zrp.pl) oraz Pan Sławomir 
Pyciński (tel. 22 50 44 232, e – mail: s.pycinski@zrp.pl) 
 

2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy 
przekazują drogą pisemną, elektroniczną lub faksem. W przypadku 
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. 

 

VIII. Ocena ofert 

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja.  

 
2. Oferty oceniane będą w II etapach:  
 
I etap: badanie i ocena w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu  
 
W I etapie Zamawiający będzie badał czy oceniana oferta spełnia/nie spełnia 
warunków udziału w postępowaniu. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane                  
w ocenie merytorycznej.  
 
II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.  
 
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu.  

mailto:nzn@zrp.pl
mailto:s.pycinski@zrp.pl
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W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria 
przypisując im odpowiednio wagi procentowe:  
 
Kryterium I – cena oferty brutto – 70%.  
 
Kryterium II – liczba ekspertyz lub/i analiz lub/i opinii z zakresu prawa 
gospodarczego w okresie ostatnich 3 lat – 30%  
 
Kryterium I  
 
W kryterium I „cena oferty brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu 
wzoru:  
oferta z najniższą ceną ofertową brutto cena ÷ cena ofertowa brutto oferty ocenianej  
wartość punktowa oferty = ------------------------------ x 100 x 70%  
 
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 70 pkt. 
 
Kryterium II 
 
Jeżeli oferent wykaże przygotowanie min.  10 ekspertyz lub/i analiz lub/i opinii                        
z zakresu prawa gospodarczego – otrzyma 30 pkt. 
 
Jeżeli oferent wykaże przygotowanie min.  5 ekspertyz lub/i analiz lub/i opinii                                     
z zakresu prawa gospodarczego – otrzyma 20 pkt. 
 
IX. Ogłoszenie wyników postępowania 
Informacje o wynikach postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej 
Zamawiającego www.zrp.pl oraz stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 
przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (system: WCAG 2.0) . 
 
O fakcie wyboru oferty oraz terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi 
wybranego w drodze postępowania Wykonawcę e-mailowo. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość podjęcia negocjacji ceny z Wykonawcą składającym ofertę, którego 
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jeżeli zaproponowana przez 
Wykonawcę cena przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do 
odstąpienia od udzielenia zamówienia w sytuacji nie osiągnięcia porozumienia w 
wyniku negocjacji. 
 
X. Przesłanki odrzucenia oferty 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

 jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 

 zostanie złożona po terminie składania ofert, 

 będzie zawierała rażąco niską cenę  

 będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

 nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego 
dokumentów lub oświadczeń.  

http://www.zrp.pl/
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XI. Unieważnienie postępowania 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym 
jego etapie bez podania przyczyn. 
 
XII. Ochrona danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Rzemiosła 
Polskiego, ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa. 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Rzemiosła Polskiego 
jest Pan Jarosław Romaniuk, email: odo@zrp.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 
Sekcję 6.5.2 pkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 
dnia 19 lipca 2017r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), dalej „Wytyczne”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w okresie i na 
warunkach określonych w art. 140 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.1; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w Wytycznych, 
związanym  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

                                                 
1 Pkt 1. Bez uszczerbku dla zasad dotyczących pomocy państwa instytucja zarządzająca zapewnia udostępnienie Komisji i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu wszystkich dokumentów potwierdzających 
dotyczących wydatku wspieranego z funduszy polityki spójności w ramach operacji, dla których całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą mniej niż 1 000 000 EUR; udostępnia jena żądanie przez okres trzech lat od dnia 31 
grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków, w którym ujęto dany wydatek dotyczący danej operacji. 
W przypadku operacji innych niż te, o których mowa w akapicie pierwszym, wszystkie dokumenty potwierdzające powinny być udostępnione przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia 
wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji. 
Instytucja zarządzająca może podjąć decyzję o zastosowaniu do operacji, dla których całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą mniej niż 1 000 000 EUR, zasady, o której mowa w akapicie drugim. 
Okres, o którym mowa w akapicie pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji. 

mailto:odo@zrp.pl
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

e) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 
danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 
20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 
 
 


