PPH Fam Sp. z o.o.

Warszawa, 09.07.2013r.

Ul. Drwali 9a
04-840 Warszawa
Osoba kontaktowa: Artur Beck
Mail: artur.beck@creative.media.pl
Tel: 502 788 997
Fax: 22/ 615 58 99

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup doradztwa w zakresie usług promocyjnych i informacyjnych

w ramach działania 6.1 PO IG dla firmy PPH Fam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Prosimy o przedstawienie oferty handlowej na przygotowanie działań promocyjnych i
informacyjnych na rynku (Austria, Belgia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy,
Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy) w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi
priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

I. Tytuł projektu: „Wdrożenie planu rozwoju eksportu usług przedsiębiorstwa PPH Fam sp. z
o.o.”
II. Planowany termin realizacji projektu: 01-01-2013 – 30-06-2014
III. Ostateczny termin wykonania usługi w ramach zapytania ofertowego: 30-06-2014
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Na wszystkich opracowywanych materiałach powinna być zamieszczona informacja o fakcie
realizacji projektu ze środków PO IG zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z
dnia 8 grudnia 2006r. Ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia
(WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006).

Wymagania dotyczące oferenta:
Wykonawca usługi powinien dysponować co najmniej jednym ekspertem lub kilkoma ekspertami,
którzy mogą wykazać się doświadczeniem w:
realizacji projektów z zakresu wsparcia sprzedaży, pozycjonowania marki w internecie, promocji
w internecie oraz identyfikacji wizualnej
realizacji projektów biznesowych,
doradztwie strategicznym.
Wykonawca, w celu realizacji niniejszego zamówienia, może zaproponować zespół ekspertów
spełniających powyższe wymagania łącznie. W takim wypadku jedna osoba powinna zostać
wyznaczona jako lider odpowiadający za koordynację wszystkich prac zespołu.

Złożona oferta powinna zawierać:
 Pełną nazwę i adres oferenta,
 Datę sporządzenia,
 Cenę netto,
 Termin ważności oferty,
 Warunki i termin płatności,
 Termin wykonania zlecenia,
 Informacje o doświadczeniu oferenta w zakresie usług i doradztwa eksportowego.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta oraz powinna być podpisana przez
oferenta. Oferta może być przesłana:
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 Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: artur.beck@creative.media.pl
 Na adres pocztowy: Ul. Drwali 9a, 04-840 Warszawa
 W formie tradycyjnej w biurze.
Termin składania oferty upływa w dniu 26.07.2014 r. o godz. 16.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena – 50 punktów.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o
ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podawania przyczyny.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch lub więcej oferentów, o miejscu
na liście zadecyduje wyższa„ Ocena merytoryczna przedstawionej oferty ”.
Decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w ciągu 3 dni od daty zakończenia
przyjmowania ofert.
O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani na stronie internetowej Zamawiającego
po zakończeniu oceny.
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