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Fax: 22/ 615 58 99
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup usługi doradczej – w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności
grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz
negocjacji handlowych

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

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup
zewnętrznej usługi doradczej w zakresie przygotowania szczegółowej analizy rynku potencjalnych
kontrahentów strategicznych z Niemiec, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii,
Belgii, Holandii, Szwajcarii wraz z rekomendacją najbardziej atrakcyjnych spośród nich.

I. Tytuł projektu: „Wdrożenie planu rozwoju eksportu usług przedsiębiorstwa PPH Fam sp. z
o.o.”
II. Planowany termin realizacji projektu: 01-01-2013 – 31.12.2013
III. Ostateczny termin wykonania usługi w ramach zapytania ofertowego: 30-11-2013
IV. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach tego wydatku zakupione zostaną usługi doradcze, których efektem będzie stworzenie

przez zewnętrzną firmę analizy rynku potencjalnych kontrahentów strategicznych z Niemiec,
Włoch, Grecji, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Szwajcarii wraz z
rekomendacją najbardziej atrakcyjnych spośród nich. Dokument ma zostać wykonany przez firmę,
która specjalizuje się w międzynarodowym rozwoju biznesu. Analiza zawierała będzie profile
poszczególnych firm, ich oferty oraz ceny jakie oferują na rynku. Ponadto obejmuje także
rekomendacje, które spośród analizowanych firm są najlepszymi partnerami dla rozwoju
działalności PPH Fam sp. z o.o. na w/w rynkach.

W opracowanej analizie 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 (Dz.
Urz. UE L 371 z 27.12.2006).

Złożona oferta powinna zawierać:
•

Pełną nazwę i adres oferenta,

•

Datę sporządzenia,

•

Cenę netto za wykonanie zlecenia,

•

Termin ważności oferty,

•

Warunki i termin płatności,

•

Termin wykonania zlecenia.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz
powinna być podpisana przez oferenta. Oferta może być przesłana:
•

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.

Wymagania dotyczące oferenta:
Oferent musi posiadać wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla
przedsiębiorców z sektora MŚP, w zakresie wprowadzenia ich produktów na zagraniczne rynku
państw zachodnioeuropejskich.

Termin składania oferty upływa w dniu 19.03.2013 r. o godz. 16.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – waga 100%, obliczana wg wzoru:
PK1 = [CN/CR] x 100

PK1 – ilość punktów przy proponowanej cenie,
CN – cena oferty najkorzystniejszej czyli najniższej,
CR – cena oferty rozpatrywanej.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w oparciu
o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.
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