
 

OGŁOSZENIE 

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza  
do składania ofert na Usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy, zgodnie  
z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych w brzmieniu wynikającym  
z treści ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798). 

Zamawiający 
Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,  
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285139,  
NIP 5250010114, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 62.367.200,00 
zł., (dalej także: „FRS S.A.” „Spółka”). Dane kontaktowe: tel.: 22  
821 16 10, e-mail: sekretariat@frs.com.pl. 

Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest powierzenie przez Zamawiającego wybranemu oferentowi, 
uprawnionemu na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89 i 284) (dalej „Ustawa o obrocie”) do prowadzenia 
rachunków papierów wartościowych świadczenia na rzecz FRS S.A. Usługi prowadzenia 
rejestru akcjonariuszy (dalej „Usługa”), z uwzględnieniem warunków wynikających z 
przepisów prawa, w szczególności zmian, które zostaną wprowadzone w Kodeksie spółek 
handlowych od dnia 1 stycznia 2021 r. Wybrany oferent, w ramach świadczonej usługi, będzie 
zobowiązany do uwzględniania wszelkich zmian stanu prawnego, w zakresie prowadzenia 
rejestru akcjonariuszy. 

Zamawiający informuje, że księga akcyjna FRS S.A. prowadzona jest na bieżąco, jedynym 
akcjonariuszem FRS S.A. jest Skarb Państwa i brak jest w Spółce akcji uprzywilejowanych. 

Opis przedmiotu zamówienia 
Zamawiana przez FRS S.A. Usługa będzie obejmować: 

1) prowadzenie rejestru akcjonariuszy (dalej „Rejestr”) i obiegu dokumentacji  
w sposób maksymalnie zautomatyzowany; 

2) dokonywanie wpisów w Rejestrze na żądanie Spółki lub osoby mającej interes prawny z 
uwzględnieniem postanowień Statutu Spółki w zakresie obrotu akcjami;  

3) archiwizację dokumentów akcji Spółki; 
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4) sprawdzanie treści i poprawności formalnoprawnej dokumentów uzasadniających 
dokonanie wpisu w Rejestrze; 

5) powiadamianie Spółki o dokonanych wpisach w Rejestrze; 

6) wydawanie imiennych świadectw rejestrowych; 

7) wsparcie Spółki w procesie dematerializacji akcji: a) opracowanie treści wezwań do 
złożenia dokumentów akcji w Spółce; b) opracowanie treści pokwitowań złożenia 
dokumentów akcji w Spółce; c) opracowanie treści oświadczenia dla akcjonariuszy o 
wykonywaniu zobowiązań pieniężnych w imieniu Spółki; 

8) inne czynności wpływające na wykonanie przez Spółkę obowiązku prowadzenia Rejestru i 
dematerializacji akcji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 
powszechnego. 

Oferta 
Oferta powinna zawierać: 

1) firmę, adres, numer KRS, NIP, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oferenta; 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających,  
iż oferent jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych  
na podstawie Ustawy o obrocie wraz z referencjami potwierdzającymi jego 
doświadczenie w przedmiotowym zakresie; 

3) projekt umowy na wykonanie Usługi;  

4) proponowany harmonogram prac wraz z określeniem terminu, w którym  
oferent zrealizuje poszczególne zadania składające się na wykonanie Usługi,  
w tym przygotuje dokumentację niezbędną do wdrożenia Usługi w FRS S.A.; 

5) wskazanie rozwiązań, które oferent ma zamiar zastosować w ramach oferowanej Usługi 
wraz z ich opisem; 

6) oświadczenie oferenta o związaniu ofertą, nie krócej niż do dnia 31 lipca  
2020 r.; 

7) dokumenty, z których wynika uprawnienie osób, które podpisały ofertę do 
reprezentowania oferenta (np. pełnomocnictwo, aktualny odpis KRS); 

8) określenie wysokości wynagrodzenia ne#o oferenta za świadczoną Usługę,  
w tym wyszczególnienie wynagrodzenia za poszczególne czynności, jeżeli oferent nie 
stosuje jednej, zryczałtowanej stawki wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usługi oraz 
wskazanie terminu i sposobu jego płatności,  
w tym momentu zapłaty przez FRS S.A. pierwszego wynagrodzenia oferenta; 
wynagrodzenie powinno obejmować wszystkie czynności składające się  
na Usługę, niezbędne dla prawidłowego prowadzenia rejestru akcjonariuszy FRS S.A.; 

9) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do oferenta nie otwarto postępowania 
likwidacyjnego, upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, a także że nie zagraża mu 
niewypłacalność; 

10) oświadczenie o akceptacji warunków wskazanych w niniejszym ogłoszeniu; 

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 
przeprowadzenia niniejszego postępowania ofertowego. 
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Oferta: 

1) powinna być w zamkniętej kopercie i sporządzona w języku polskim na kolejno 
ponumerowanych stronach oraz podpisana przez uprawnioną osobę/osoby  
do reprezentacji oferenta; 

2) niespełniająca wymogów wskazanych w niniejszym ogłoszeniu nie będzie rozpoznawana 
przez Zamawiającego. W przypadku braków formalnych złożonej oferty, Zamawiający 
nie ma obowiązku wzywania do ich uzupełnienia. 

Miejsce i termin składania ofert 
Oferty z dopiskiem: „OFERTA NA PROWADZENIE REJESTRU AKCJONARIUSZY – NIE 
OTWIERAĆ” należy składać do dnia 8 maja 2020 r. do godziny 16:00  
na adres Zamawiającego: 

FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁEK S.A.                                                                                                                      
z siedzibą w Warszawie 

NORTH GATE 

ul. Bonifraterska 17 (X p.)                                                                                                                               
00-203 Warszawa 

Oferty, które wpłyną do Spółki po wyznaczonym powyżej terminie nie będą brane pod uwagę 
przy ocenie ofert. 

W terminie do dnia 15 maja 2020 r. FRS S.A. dokona oceny i wstępnego wyboru ofert, 
spośród których najkorzystniejszą przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy FRS S.A., 
celem podjęcia uchwały w sprawie dokonania wyboru podmiotu prowadzącego rejestr 
akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie zawiadomi oferenta o wyborze jego oferty, z 
zastrzeżeniem zdania poprzedzającego.    

Spółka zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub zakończenia postępowania  
bez podania przyczyny, na każdym jego etapie, z wyłączeniem ze strony oferentów 
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Oferentowi z tytułu udziału w niniejszym zaproszeniu, w 
tym przygotowania i złożenia oferty, ze strony Spółki nie przysługuje żaden zwrot kosztów. 

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Niniejsze 
zapytanie stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert.  

Kryteria oceny ofert 
Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są: 

– wysokość wynagrodzenia ne#o oferenta w skali miesiąca albo roku – 90%; 

– doświadczenie podmiotu w prowadzeniu ewidencji rachunków papierów wartościowych 
liczone w latach – 10%. 

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. zastrzega sobie możliwość: 

1) przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami; 
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2) wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się bądź nie przystąpi do zawarcia umowy ze 
Spółką. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę Fundusz Rozwoju Spółek S.A.  
z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania. Dane osobowe 
nie będą udostępniane innym podmiotom. Oferentowi przysługuje  
prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania. Podanie danych  
jest dobrowolne. Odmowa zgody na ich przetwarzanie może prowadzić do wykluczenia 
oferenta z udziału w niniejszym postępowaniu.  

Dodatkowych informacji udziela: 

Pan Olgierd Waręski, tel. kom: 505 028 319, e-mail: olgierd.wareski@frs.com.pl 
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