
 

 
 

3.11.2022 

 
Zapytanie ofertowe dotyczące analizy pozyskania odpowiedniej certyfikacji 
usługi w celu komercjalizacji technologii Innowacyjnego, kompleksowego i 

efektywnego kosztowo rozwiązania do zarządzania infrastrukturą do 
parkowania na parkingach wyposażonych w systemy kontroli  na rynku 

Królestwa Arabii Saudyjskiej 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 
 
 
Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 
III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 
 
 
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014 - 2020 
 
3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw 
 
Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 
 
3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne 
 
 
 
PMT/2849/2N/2021 
 
Dane Zamawiającego 
 
Inteligentne Miasta sp. z o.o. 
 
Al. Na Stadion 50 
 
25-127 Kielce 
 
NIP: 716-282-77-33 
 
 
Opis Projektów: 
 
Projekt dotyczy wprowadzenia usług firmy Inteligentne Miasta sp. z o.o. na rynek Królestwa 
Arabii Saudyjskiej 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
 
Usługa doradcza umożliwiająca pozyskanie odpowiedniej certyfikacji usługi w celu 
komercjalizacji na rynku 
 



 

 
Kod CPV:  
 
79110000-8 
 
Pełna nazwa:  
 
Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 
 
Harmonogram realizacji zamówienia, 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 21.11.2022 r. 
 
Podany termin może ulec przesunięciu, tj. skróceniu lub wydłużeniu. 
 

Kryteria wyboru ofert: 
 

Kryterium wyboru oferty to 100% cena z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do wyboru 
oferty zapewniającej jak najwyższy stopień profesjonalizmu od Wykonawcy, bazując na jego 
doświadczeniu. 
 

Warunki zmiany umowy 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą 
zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z 
poniższych warunków: 
 
 

1. zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć; 
 
2. zmiana będzie korzystna dla zamawiającego; 
 
 

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, 
między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, 
spowodowanych siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia 
wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień 
jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, 
których zamawiający nie mógł przewidzieć. 
 

Wykluczenia 
 

Z postępowania Zamawiający wykluczy 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. 

Termin i miejsce składania ofert 
 
Oferty należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście do siedziby spółki (adres na końcu dokumentu) 
 
 

Termin składania ofert mija 13.11.2022 roku. 
 
 

Kontakt 
 

Adres do korespondencji: 
 

Inteligentne Miasta sp. z o.o. 
 
Al. Na Stadion 50 
 
25-127 Kielce 
 
NIP: 716-282-77-33 
 
 
 

Osoby do kontaktu: 
 

Katarzyna Kazubska 
 
Mail: biuro@inteligentnemiasta.com 
 
Tel. 22 898 11 66 
 
 
 


