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Szczecin, dnia 21 kwietnia 2020 r. 

 

ZAPYTANIE O CENĘ Nr 1/4/2020 

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(dalej w treści Zapytania „CIAM”) realizując projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” w konsorcjum z 

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej na naukę, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 

4.4), publikuje zapytanie o cenę na świadczenie usług polegających na nadzorze nad prawidłową 

realizacją merytorycznych działań realizowanych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0. 

Niniejsze zapytanie nie jest zaproszeniem do składania ofert ani zapytaniem ofertowym. Procedura 

wywołana niniejszym zapytaniem o cenę może być w każdym przypadku wstrzymana lub 

unieważniona. 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o., ul. Teofila 

Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-

Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000474865, NIP: 851 317 13 20 

Opis przedmiotu 

zapytania 

W ramach przedmiotu zapytania, Wykonawca będzie realizował następujące 

obowiązki związane z projektem „Inkubator Innowacyjności 2.0” (dalej zwany 

„projektem”) realizowanym przez Pomorski Uniwersytet w Szczecinie jako 

Lidera Konsorcjum MareMed oraz CIAM, jako Członka Konsorcjum 

MareMed: 

 

a) nadzór nad prawidłową realizacją merytorycznych działań projektu, 

zgodnie z wymogami POIR 2014-2020 oraz obowiązującymi 

przepisami krajowymi, w oparciu o umowę o dofinansowanie wraz z 

innymi załącznikami, 

b) podejmowanie niezbędnych działań mających na celu osiągnięcie 

wskaźników rezultatu projektu, 

c) kontrola i opisywanie dokumentów w zakresie kwalifikowalności 

kosztów w oparciu o obowiązujące wytyczne, 

d) kontrolowanie kosztów projektu i porównywanie ich ze stanem 

ewidencji księgowej wydatków, 

e) opracowywanie dokumentów finansowych oraz potwierdzanie 

wszelkich wydatków ujętych w budżecie projektu zgodnie z 

dokumentami programowymi, 

f) sporządzanie i aktualizacja (we współpracy z prezesem CIAM) 

planów płatności i prognoz wydatków dotyczących projektu, 

g) rozliczanie wydatków występujących w projekcie, 

h) sporządzanie (we współpracy z prezesem CIAM) raportów z postępów 

realizacji projektu i z zachowaniem ustalonych terminów 

przekazywanie ich Liderowi/MNISW, 

i) archiwizacja dokumentacji księgowej dotyczącej projektu oraz 

sporządzanie rejestru faktur oraz innych dowodów księgowych, 

j) kontrola realizacji budżetu projektu, 
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k) czynny udział we wszelkich kontrolach dot. projektu, przez cały czas 

ich trwania, które będą dokonywane przez uprawniony do tego 

podmiot, 

l) inne zadania niezbędne do prawidłowej realizacji projektu nie 

wymienione wyżej, a zlecone przez Kierownika projektu. 

Termin 

wykonania 

Od 01.05.2020 r. do 30.06.2020 r. 

Miejsce składania 

informacji o cenie 

Informacje o cenie proszę składać w formie elektronicznej, na adres e-mail: 

d.wiaterek@innoam.pl lub dostarczyć do Zamawiającego - Centrum Innowacji   

Akademii   Morskiej   w   Szczecinie   Sp. z o.o.,   ul.   Teofila Starzyńskiego 

9/102, 70-506 Szczecin 

Termin składania  

informacji o cenie 

Do dnia 29 kwietnia 2020 r. do godziny 09:00, przy czym liczy się moment 

wpływu informacji o cenie do Zamawiającego. 

Informacje 

dodatkowe 

1. Zamawiający informuje, że przewiduje zawarcie umowy na 

wykonanie usługi opisanej w opisie przedmiotu zapytania z jednym z 

wykonawców, który złoży informacje o cenie, według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1. 

2. Zamawiający informuje, że warunkiem zawarcia umowy będzie 

spełnienie przez Wykonawcę wszystkich warunków określonych w 

niniejszym Zapytaniu o cenę. 

3. Zamawiający informuje, że warunkiem zawarcia umowy będzie 

wykazanie niezbędnych umiejętności oraz uprawnień do wykonania 

przedmiotu zapytania. 

4. Zamawiający informuje, że warunkiem zawarcia umowy będzie 

zaakceptowanie bez zastrzeżeń warunków określonych w niniejszym 

Zapytaniu o cenę oraz we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 

1 do Zapytania o cenę. 

5. Zamawiający informuje, że warunkiem zawarcia umowy będzie 

wykazanie braku powiązania kapitałowego lub osobowego 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 

związanych 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 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. 

Załączniki 1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy 

 

Daniel Wiaterek 

Prezes Zarządu 
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