Warszawa, 12 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Nazwa i adres zamawiającego
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000109815, o kapitale zakładowym 138 006
600 zł, opłaconym w całości, na podstawie art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z późn. zm).zamieszcza informacje o zamiarze zawarcia umowy.

Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: „Promocja polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju polskiego eksportu
oraz napływu bezpośrednich Inwestycji w Kenii i Afryce Wschodniej” – nr ref BPR.OEZ.25.17/2019
Przedmiot zamówienia
lp.
1.

2.
3.

4.

Nazwa usługi
Ilość
Promocja polskich przedsiębiorstw poprzez organizację seminariów 60
sektorowych. Organizacja, współorganizacja lub udział w konferencjach,
seminariach oraz targach sektora medycznego, energetycznego,
rolniczego i logistycznego.
Stworzenie bazy danych z kontaktami do przedsiębiorców oraz jej bieżąca
1
aktualizacja.
Stworzenie portfolio oraz obsłużenie polskich firm (usługi informacyjno- 350
doradcze w zależności od rodzaju zapytania ze strony przedsiębiorcy:
korespondencja z przedsiębiorcą, udzielenie odpowiedzi na zapytania,
sporządzanie odpowiednich raportów i analiz etc.) w celu kojarzenia
polskich firm bezpośrednio z potencjalnymi partnerami w Republice Kenii.
Odbycie spotkań z potencjalnymi kenijskimi firmami w celu budowy relacji 450
z lokalnymi partnerami/przedsiębiorcami.

5.
6.

7.

Zorganizowanie misji handlowych/biznesowych polskich firm do Republiki
Kenii.
A Aktywna pomoc polskim przedsiębiorcom działającym na terenie
Republiki Kenii w projektach, przetargach oraz programach promocyjnych.
Pomoc przy rejestracji spółek z polskim kapitałem oraz pomoc polskim
spółkom działającym na terenie Republiki Kenii w kwestiach
administracyjnych.
Aktywne działanie oraz przynależność do odpowiednich stowarzyszeń w
celu realizacji działań promocyjnych na terenie Republiki Kenii.

50
29

4

Przedmiot zamówienia został opisany przy pomocy następujących kodów CPV:
79342200-5 Usługi w zakresie promocji- główny kod
dodatkowe kody:
79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
79100000-5 Usługi prawnicze
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i
zabezpieczania.
Szacunkową wartość zamówienia
Całkowita szacunkowa wartość zamówienia wynosi 3 769 290,00 zł netto, co stanowi równowartość
874 200,43 euro
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia
POLISH INVESTMENT AND TRADE AGENCY- NAIROBI OFFICE LIMITED – POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I
HANDLU – BIURO W NAIROBI LIMITED adres: Flamingo Towers, One Mara Road, Upper Hill w Nairobi,
Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki
zamówienie z wolnej ręki - podstawa prawna art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) tzw. – In -house
9. Uzasadnienie sugerowanego trybu postępowania:
Zgodnie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy Pzp., osobie prawnej – spółce POLISH INVESTMENT AND TRADE AGENCYNAIROBI OFFICE LIMITED – POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU – BIURO W NAIROBI LIMITED adres:
Flamingo Towers, One Mara Road, Upper Hill w Nairobi, gdzie spełnione są łącznie następujące warunki:

1) PAIH S.A. sprawuje nad tą spółką kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi
jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje
dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
2) ponad 90% działalności kontrolowanej spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez
PAIH S.A sprawującego kontrolę;
3) w kontrolowanej spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy
1. Wymagany termin wykonania zamówienia do 31 grudnia 2022 roku z zastrzeżeniem, że umowa
zobowiązuje Zamawiającego do 31 grudnia 2019 r. natomiast realizacja umowy w latach następnych
uzależniona będzie od zabezpieczenia środków finansowych na kolejny rok budżetowy.
2.

Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na 2019 rok.

3.

W przypadku braku zabezpieczenia środków finansowych na dany rok budżetowy przez
Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4.

Warunkiem realizacji umowy w roku następnym jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego
oświadczenia woli w przedmiocie dalszej realizacji umowy.

Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia
umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp.
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante przekazane zostało do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej
w dniu 6-06-2019r oraz opublikowane w dniu 7-06-2019r pod numerem 2019/S 109-266615.
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