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ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi
doradczej w zakresie wyszukania potencjalnych partnerów handlowych na rynku niemieckim.
Usługa ta dofinansowana jest 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.).
Tytuł projektu: Wdrożenie działań zaplanowanych w PRE przez "METAL"
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-24-220/11
Usługa wyszukania potencjalnych partnerów handlowych na rynku niemieckim powinna zawierać:
określenie i wyselekcjonowanie na wskazanym rynku potencjalnych partnerów handlowych
zgodnie z kryteriami ustalonymi przed rozpoczęciem realizacji projektu;
−
przygotowanie i dystrybucję dedykowanych ofert handlowych do wyselekcjonowanych
potencjalnych partnerów handlowych.
−
Organizacja i udział w targach międzynarodowych w Niemczech oraz możliwość
tłumaczenia na jęz. angielski lub niemiecki,
−
Wspieranie działu eksportu w zakresie utrzymywania kontaktów z klientami, płatności
międzynarodowych i transportu międzynarodowego.
Usługa powinna być świadczona zgodnie z ustalonym harmonogramem od momentu podpisania
umowy do 31.12.2013 r. oraz objąć liczbę 800 godzin doradczych:
a)
200 godzin w okresie od podpisania umowy do 30.06.2012 r.;
b)
200 godzin w okresie od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r.;
c)
200 godzin w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.;
d)
200 godzin w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
Na raportach powstałych po wyświadczeniu usługi powinna być zamieszczona informacja o fakcie
realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia
8 grudnia 2006 r. ustanawiające 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).
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Złożona oferta powinna zawierać:
1. nazwę i adres oferenta,
2. datę sporządzenia,
3. termin ważności oferty,
4. informację na temat zakresu usługi,
5. cenę 1 godziny doradczej oraz cenę całkowitą netto i brutto,
6. informację na temat maksymalnego terminu płatności,
7. informację na temat doświadczenia w zakresie prowadzenia działu eksportu,
8. informację na temat możliwości organizacji i udziału firmy doradczej w targach
międzynarodowych, wraz z tłumaczeniem na jęz. angielski lub niemiecki,
9. informację i lokalizacji siedziby firmy doradczej i możliwości częściowej pracy w
biurze usługobiorcy.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub być opatrzona pieczątką
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta, według zasad
reprezentacji.
Oferta powinna być ważna minimum do: 31.08.2012 r.
Oferta powinna być przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby
firmy, wskazany na pierwszej stronie, lub też drogą elektroniczną na adres:
biuro@metalkubicki.com.pl
Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej i w siedzibie firmy w miejscu
publicznie dostępnym.
Termin składania ofert upływa w dniu: 20.04.2012 r. o godz. 16.00.
Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane informacje, które mogłyby mieć wpływ na
treść składanych ofert.

……..…………………….……
Podpis
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