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ZAPYTANIE OFERTOWE

ZapytaDie ofertowe dla zakupu Nlugi przygotowanie Pltnu Rozwoju Ebportu w r.macb PO IG
6.1. dla przedsipbiorutwr 3PM.

Zwncamy siQ z proSb4 o przedstawienie oferry handlow€j na planowany zakup zewnitrmej uslugi
domdczej w zakesje opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Dzialania 6.1 ,,Paszport do
eksportu" osi prioD4etowej 6 Polska gospodarka na rynku mi€dzynarodo\rym w ramach Prograrnu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodark4 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z p62. nn.).

T,'tul projeltui "Plan Ronvoju Eksportu dla firmy 3PM"

Opracowany Plan Rozwoju Eksportu powinien zawiemc nastQpujqce elementy:

I) informacjg o dacie rozpoczecia przygotowywania dokumentu;
2) opracowania dotycz4ce analiry konkurencyjnej pzedsiQbiorstwa pod k4tem produkt6w lub

uslug przedsiQbiorcy;
3) opraco8ania dotycz4ce wyboru r),nk6w docelowych dzialalnosci eksportowej;
4) opracowania dotycz4c€ badania wybranych rynk6w docelo*ych:
5) opis bie24cej sltuacji przedsigbiorstwa w najwainiejszych obszarach funkcjonowania i

pmgnozy rozszerzenia dzialalnosci przedsipbiorcy ze szczeg6lnyfi rwzglQdnien iern rozwoju
poprzez eksport;

6) analizq SWOT dla eksportu kazdego rodzaju Foduktu/uslugi na kaidym z planowanych
rynk6w docelowych;

?) opis c€l6w i strategii ekportowej;
E) rekomendacjg rozwoju dzialalnosci eksportowej;
9) wskazanie i uzasadnienic wyboru dzialai do rcalizacji przez przedsiQbio.ce spodr6d

wymienionych w $ 40 ust. 2 RozpoE4dzenia Minisha Rozwoju Regionalnego z dnia 7
kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PolskqAgencjQ Rozwoju PrzedsiQbiorczosci
pomocy finansowej w rarnach Progamu Operacyjnego Innowacyjna Gospodark4 2007-
20 13, (Dz. U. Nr 68, poz. 4 l 4 z p6 . zm.) 062 Rozporz4dzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniajqc€ rozporz4dzenie w sprawie udzielania przez
Polskq Agencjq Rozwoju PrzedsiQbiorczosci pomocy finsnsowej w mmach Programu
Opemcyjnego Innowacyjna Cospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 19, poz. l0l),

l0) szacowanq wielkos6 koszt6w niezbpdnych do sfinansowania dzialaf koniecmych do
zrealizo\,rania opracowanej strategii.

11) wstppny harmonogram wdra2ania strategii ekportowej.



PIan Rozwoju Eksportu powinien w sposob kompleksowy okreglad strategiQ eksportow4 do realizacji
w kolejnych dw6ch latach.

Oferta powinna zawiem6:
. nazwQ i adres oferenta,
. datQ sporzedzenia,
. cenF calkowitq netto i brutto,
. temin wainosci ofer8,
. termin realizacji,
. warunki i termin platnoici,
. informacje o ofercie dolyczqcej wdrazania Plan6w Rozwoju Eksportu w ostatn;ch trzech

latach (liczba zrealizowanych projekt6w wyszukiwania partner6w wraz z referencjami).

Ofena polinna byc *arnado:30.06.201J r.

Oferta powinna by6 sporz4dzon napapiefte Ermovr'ym oferenta lub opatrzona piecz4tkq firrnowa
posiadad datQ sporzqdzenia i czfelny podpis. Oferta mo2€ byi przeslana F)czt4 elektroniczn4 na
adres: m.szcTcnanskililluuluLcqql.pl lub listem na adres siedziby firmy: 3PM, ul. Bydgoska 188,
6+920 Pil^ z dopiskiem 

"Ofertr 
Plan Rozwoju Eksportu".

Termin skladani& ofert: 21 tu^j^2013 r. do godz. 12.00

Kryteria oceny ofert

l. Maksymrlny temin reelizNcji zlecenis - do 30 dni od daty podpisania umowry na przygotowanie
PRE - I0 pkt., 3 l-50 dni 5 pkt., pow. 50 dni - 0 pkL

2. Cena calkowita za uslugQ - do 12.500 zl netto * 20 pkt., pow. 12.500 zl netto - 0 pkL

3. Doswiadczenle we wdrareDlu PlrD6w Rozwoju Eksportu - ofer€nt kt6ry wykaze sig
najwiekszlm do5wiadczeniem pod wzgl€dem liczby projekt6w polegaj4cych na wyszukiwaniu
parmerow handlowych na rynkach docelo*ych - 30 pkt., kolejny oferent z najwiQkszlm
doswiadczeniern - 20 pkt, trze.ci oferent pod wzglpdem liczby wdrozonych projekt6w I0 pk!
pozostali - 0 pkt.

4. Maksymalny termin plrtnoici z. uslugt - pow. 90 dni od zatwi€dzenia PRE przez RIF - I 0 pkt.,
do 90 dni od zatwierdzenia PRE przez RIF - 5 pkt, nie pomiej niz w ci4gu 7 dni od zatwierdzenia
PRE przez RIF 0 pkt.

5. Warunki platno!.i - Oferta zawiera klauzulQ o braku obowipku dokonania zaplaty w przypadku
negat,'wnej weryfikacji PRE - 30 pkt. Oferta nie zawiera takiej klauzuli - 0 pk1.
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