ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA PROWADZENIE REJESTRU AKCJONARIUSZY
DLA KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A.
I PRZEDSIĘBIORSTWA ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO „PZZ” W STOISŁAWIU S.A.
1.

ORGANIZATORZY POSTĘPOWANIA
1.1. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł,
NIP 956-10-40-51, BDO: 000009141.
1.2. Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. z siedzibą
w Stoisławiu, Stoisław 11, 76-031 Mścice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000306013, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym
w wysokości 35.000.000 zł, NIP 669 050 21 87, REGON 000051109, BDO 000003906.

2.

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES
Przedmiotem postępowania jest prowadzenie rejestru akcjonariuszy dla Krajowej Spółki
Cukrowej S.A. i Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A., według
specyfikacji stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

3.

MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT
Pisemną ofertę należy w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 roku (włącznie) złożyć osobiście
w Kancelarii ogólnej w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu (87-100 Toruń) przy
ul. Kraszewskiego 40 w godz. 8:00-15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona
wpłynąć do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu (87-100 Toruń) przy ul. Kraszewskiego
40, w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 roku (włącznie) do godz. 15.30.

4.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, przy ul.
Kraszewskiego 40 w dniu 24 sierpnia 2020 roku. Organizator nie przewiduje udziału
Oferentów w otwarciu ofert.
Oferty, które zostaną dostarczone lub przesłane po terminie, jako odrzucone nie zostaną
otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone.

5.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci będą związani swoją ofertą przez 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania
ofert.

6.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oferty mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów
wartościowych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi, posiadające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, rozbudowaną sieć obsługi
klienta w punktach obsługi klienta (w liczbie co najmniej 10), zapewniających akcjonariuszom
Organizatorów postępowania możliwość osobistego dokonywania czynności związanych z
rejestrem akcjonariuszy. Niespełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu stanowi
podstawę do odrzucenia oferty.

7.

DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW

Oferent powinien dołączyć do oferty:
7.1. Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego
Zaproszenia do składania ofert,
7.2. oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia do
składania ofert,
7.3. oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszego Zaproszenia do
składania ofert,
7.4. oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik Nr 5 do niniejszego Zaproszenia do
składania ofert,
7.5. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców,
7.6. pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta,
chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta
na podstawie odpisu z rejestru przedsiębiorców,
7.7. dokumenty potwierdzające, iż Oferent jest uprawniony do prowadzenia rachunków
papierów wartościowych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
instrumentami finansowymi,
7.8. informację o liczbie punktów obsługi klienta na terenie RP, zapewniających osobistą
dostępność do świadczonych usług,
7.9. proponowany harmonogram prac utworzenia rejestru akcjonariuszy,
7.10. opis rozwiązań, które Oferent zamierza zastosować w ramach świadczonych usług,
stanowiących przedmiot postępowania,
7.11. wykaz dokumentów niezbędnych Oferentowi do prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
7.12. wykaz usług o charakterze podobnym do niniejszego przedmiotu postępowania
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w tym
usług polegających na prowadzeniu rejestru lub ewidencji, zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami do prowadzenia rachunków papierów wartościowych,
7.13. oświadczenie o liczbie obsługiwanych podmiotów posiadających więcej niż 100
właścicieli instrumentów finansowych w ramach świadczonych usług, takich jak:
sponsor emisji, prowadzenie ewidencji czy księgi akcyjnej,
7.14. projekt umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy wraz z projektem załączników,
które mają stanowić integralną treść umowy,
7.15. oświadczenie wyrażające zgodę na zawarcie umowy warunkowej, tj. umowy zależnej
od podjęcia przez Walne Zgromadzenie danego Organizatora postępowania uchwały
o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

8.

WYMAGANIA OFERTY
8.1. Oferent składa jedną ofertę.
8.2. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim, w formie pisemnej.
8.3. Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń. Wszystkie strony oferty wraz
z załącznikami zaleca się kolejno ponumerować.
8.4. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający
dekompletację.
8.5. Oferta winna w szczególności zawierać dokumenty, o których mowa w pkt. 7
niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
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8.6. Załączniki, w szczególności dokumenty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego
Zaproszenia do składania ofert, stanowią integralną część oferty.
8.7. Organizatorzy Postępowania nie dopuszczają składania ofert częściowych lub
wariantowych.
8.8. Organizatorzy postępowania nie dopuszczają składania ofert przez konsorcja firm.
8.9. Oferta oraz załączniki, w tym dokumenty będące składnikami oferty muszą być
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta i zaciągania na jego
rzecz zobowiązań majątkowych, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych.
8.10. Wynagrodzenie podane przez Oferenta na Formularzu ofertowym winno być wyrażone
w pieniądzu PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z
matematycznymi zasadami zaokrągleń). Oferent zobowiązany jest wskazać
wynagrodzenie w kwocie netto i brutto, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli
Formularza ofertowego. Organizatorzy Postępowania przyjmują, iż wiążącym
wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu postępowania jest wynagrodzenie netto
wyrażone słownie.
8.11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:
„Oferta na prowadzenie rejestru akcjonariuszy (DNW) - nie otwierać”.
8.12. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się
z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
8.13. Na kopercie należy umieścić dane Oferenta oraz adres mailowy do kontaktu
z Oferentem w związku z prowadzonym postępowaniem. Skutki związane
z nieoznaczeniem koperty we wskazany powyżej sposób ponosi Oferent.
9.

INFORMACJA O
I DOKUMENTÓW

FORMIE SKŁADANYCH PRZEZ OFERENTÓW OŚWIADCZEŃ

Oferent składa oświadczenia i dokumenty w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Oferenta.
10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
10.1. W sprawach dotyczących przedmiotu postępowania można kontaktować się
z Organizatorami postępowania telefonicznie, pod nr tel. 695 650 017.
10.2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez
Organizatorów Postępowania drogą elektroniczną na wskazane przez Oferentów
adresy e-mail.
10.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizatorzy postępowania mogą
w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść
Zaproszenia do składania ofert. Informacja o dokonanej w ten sposób modyfikacji
zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatorów Postępowania i
dodatkowo przekazana drogą elektroniczną wszystkim Oferentom, którzy przed
dokonaniem modyfikacji złożyli oferty z oznaczeniem (na kopercie) adresu e-mail do
kontaktów z Oferentem w związku z postępowaniem. W przypadku złożenia przez
takiego Oferenta kolejnej oferty, do oferty pierwotnej ma zastosowanie pkt 4 zd. 3
niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
10.4. Organizator może przedłużyć termin składania ofert, w szczególności w związku
z dokonaną modyfikacją treści Zaproszenia do składania ofert. Informacja o
przedłużeniu terminu składania ofert zostanie opublikowana na stronach internetowych
Organizatorów Postępowania.
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11. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY
11.1. Wybór oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
11.2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
11.2.1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
11.2.2. nie będzie zawierała informacji i dokumentów wymaganych w Zaproszeniu do
składania ofert,
11.2.3. nie będzie spełniać wymagań i warunków wskazanych w Zaproszeniu do
składania ofert.
11.3. O odrzuceniu oferty Organizatorzy postępowania zawiadomią niezwłocznie Oferenta
wskazując przyczynę odrzucenia oferty.
11.4. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostaną wybrane oferty zakwalifikowane do
negocjacji. Celem prowadzonych negocjacji będzie uzyskanie najlepszej oferty dla
Organizatorów Postępowania. Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi
Oferentami.
11.5. Negocjacje z Oferentami planuje się przeprowadzić od dnia 26 sierpnia 2020 roku,
szczegółowy termin, miejsce i tryb przeprowadzenia negocjacji określony zostanie
w zaproszeniu do negocjacji.
11.6. Po przeprowadzeniu negocjacji Oferenci przedkładają oferty końcowe.
11.7. Oferent, którego oferta końcowa zostanie wybrana do dalszego procedowania, tj.
negocjowania ostatecznej treści umowy, otrzyma pisemną informację o wyborze jego
oferty jako najkorzystniejszej. Pozostali Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o tym,
że ich oferty nie zostały wybrane do dalszego procedowania.
11.8. Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po
zaakceptowaniu najkorzystniejszej oferty przez właściwe organy korporacyjne
Organizatorów postępowania, wynegocjowaniu treści pisemnej umowy oraz podjęciu
decyzji przez właściwe organy korporacyjne Organizatorów postępowania. Dopiero
zawarcie pisemnej umowy będzie rodziło po stronie Organizatorów postępowania
zobowiązania wobec Oferenta. Organizatorzy postępowania dopuszczają zawarcie
umowy warunkowej, tj. umowy zależnej od podjęcia przez Walne Zgromadzenie
danego Organizatora postępowania uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr
akcjonariuszy.
11.9. Każdy z Organizatorów Postępowania zawrze z wybranym Oferentem odrębną umowę
o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
12. ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE DODATKOWE
12.1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych. Warunki postępowania zostały określone
w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert.
12.2. Organizatorzy postępowania zastrzegają sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.
12.3. Organizatorzy postępowania bez podania przyczyn mogą odstąpić od przeprowadzenia
postępowania lub przedłużyć termin do składania ofert.
12.4. Organizatorom postępowania przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym
jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
12.5. Organizatorom postępowania przysługuje prawo unieważnienia
w części lub w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.

postępowania
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12.6. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od
przeprowadzenia postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub
unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko
Organizatorom Postępowania.
12.7. Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Organizatorów postępowania.
Organizatorzy postępowania nie mają obowiązku ujawniania jakichkolwiek informacji
dotyczących ofert złożonych w postępowaniu.
12.8. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Organizatorzy postępowania w żadnym przypadku nie odpowiadają za koszty
poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi
nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Organizatorów
postępowania.
12.9. Wspólne prowadzenie przez Organizatorów postępowania niniejszego postępowania
nie rodzi w żadnym wypadku ich odpowiedzialności solidarnej z jakiegokolwiek tytułu.
12.10. Każdy z Organizatorów postępowania będzie ponosić odpowiedzialność za
wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszego postępowania oraz
z zawartej przez siebie umowy. Żaden z Organizatorów Postępowania nie będzie
ponosić odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań przez drugiego z
Organizatorów Postępowania wynikających z niniejszego postępowania oraz z
zawartej przez niego umowy.
12.11. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt
11.7. zobowiązany będzie do zawarcia z każdym z Organizatorów postepowania
odrębnej, pisemnej umowy. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się
we wskazanym przez danego Organizatora postępowania terminie od zawarcia
umowy lub z jakichkolwiek innych przyczyn strony nie dojdą do uzgodnienia warunków
umowy, szczególnie tych, które w ocenie danego Organizatora postępowania będą
dla niego niekorzystne, Organizator po uprzednim poinformowaniu o tym Oferenta,
może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, a Oferentowi nie będą
przysługiwały jakiekolwiek roszczenia, w tym odszkodowawcze, z tego tytułu w
stosunku do Organizatorów postępowania.
12.12. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego lecz zaproszenie do ich składania, w związku z tym otrzymanie przez
Organizatorów postępowania oferty nie skutkuje zawarciem umowy.
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