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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracalny się z prośbą o przedstawienie olcrty handlowej na planolvany zakup zewnęttznej usługi
doradczcj rv zakesie opracowania Planu Rozwo,ju Ekspońu w ramach Działania 6.1 ''Paszpoń do
cksportu'' osi pr.iorytetort,ej 6 Po1ska gospodarka na rynku międz)Ąlalodow}łn Programu
operacyjnego lnnorvacyjna Gospodarka 2007 2013 pr.o\\,adzonego na podstawie pr7cpisó\\'
lozporządzcnia Ministla Rozwoju Regionalnego 7 dnia 7 k\\'ictnia 2008 r- rv sprarvie udzielania
przcz Po1ską Agencję Rozrvoju Przedsiębiorczości pomocy finansorr,e,j rv ranach Prograrnu
opcracyjnego Inno\\.acyjna Gospodarka, 2007 2013 (Dz'U' nr 68, poz. 414 z póź'. zn.).

T}tuł projektu: Przygotowanie P|anU Rozwoju EkspońU na rynki zag|aniczne dla firmy

EUROTRANSPED

Nr rvniosku o dofi nansolvanic: WND- POIG.06.01.00-14-284/l 0

P]an Roz\\,oju Eksportu porvinicn zarr'icrać następujące e]enenty:
l) infonlację o dacic rozpoczęcia plzygolo\'v\\.ania dokun]en1Ll:
2) opraco\\'ania dotyczące analizy kod(ulencyjnej przedsiębjolst\\,a pod kątenl

produktórv 1ub uslug przedsiębiorcy,
3) opracorr'ania dotyczlpe rvybcrrrr rynkólv docelorvych dzialtlności ckspor1ow!'j;
.1) opracowanja dotycZące badanja $,ybranych r)nkórt, docc1ou'yclr;
5) opis bież.pej s1tuacji przcdsiębiolst\\'a w najważniejszyclr obszalach

funkcjonou'ania i prognozy rozsz'crzcnia dziaJalności przcdsiębiorcy ze szczególn1'rn
urvzględnieniem rozrvoj u poplZez eksport'

6) aneli7ę SwoT d1a ekspor1u kaŹdego rodzaju produktu/us]ugi na każd],n Z
planorvanych ryrrków docelowych;

7l n|'s celńrr i slrale!l i  ek5pUńo\Vcj:
8) rckoncndację rozrvoju działalrrości eksporto\ł,c.J;
9) rr'skazanic i uzasadnienie rr,yboru działali do realizac]i przez przcdsiębiorcę spośfód

w},rnienionych w .s 40 ust.2 w/\, Rozporządzenia;
] 0)szacowaną wie]kość kosztó\\' nic/]ędflych do sfinansorr.ania działali koniecznych clo

zrealizorvania opraco\łanej stratcgii;
l 1) wstępny hannonogr-anr wdra]Źania strategii ekspol1owej.

Plan Rozrvoju liksportu porvinicn rt' sPosób komp]eksolr,y określać strategię ckspońo\'ą do
r'ealizacji rv ko1cjnyc1r drr,óch latach'

Na opracowan)/m Planie Rozlvo.ju Ekspońu po\\'inna być zanlieszczona in|or.rnacju o lakcie
rcalizac.ji projektu ze środków Polc Zgodnjc z rozporządzeniern Kontisji (WE) u l323/2006 z dnia



! *nłpłłr'
8 gNdnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady rvykonania rozporządzcnia Rady (WE) nr
1083/2006 ustanawiającego przcpisy ogólne dotyczącc Europejskiego Funduszu Rozrvoju
Regionalnego' Eulopcjskicgo Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia
(wE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady rv sprarvie Europejskiego FunduszLr
Rozwoju Regionalncgo (Dz. Urz. UE L 3 71 z 2'7 .12.2006)

Z]ożona ofe a powjnna zarvicrać:
1. nazrvę i adles oferenta,
2. datę sporządzenia,
3. temin waźności ofeńy,
4. infonnację na terlat zakresu pżcd]niotorvego oplacorvania,
5. naksvnalny czas realizacji opmcowania Planu Rozwo,ju Ekspońu'
ó. ccnę ca]kowitąnetto i brutto .$,ykonania usługi,
7. informację na temat maks}ma]ncgo tenninu płatności,
8- infolnację na le]Iilt warunków płatności, rr' t}łn \\,plZ},padku ncgatyvIcj

weryfikacji PRE oraz intbnlację na ten]at eu'cnfualnjc posiadanego ubezpieczcnia
prarł,id1ou'cj realizacji umou'y (polisa).

9. skład zespołu projektorvego i informacje na temat doświadczeli osób bioqcych
udział rv realizacji zlecerria,

10' infomlację na temat dośrviadczcli u'ydart'niczych'
11'infomlację na temat ilości rr,ykonanych PRE \\'raz z infonnacją o Zlecających z

danymikontaktorvymi,
12' intbmlację na tcmat i]ości wykoianyc]i \\'nioskórv do działania I'oiG rv ranrach l i/

lub II ctapu,
13. infomlację na temat doświadczonia \ł'świadczeniu usług doradczych,
l4. infonlację na ternat posiadan!'ch rcftrcncji,
] 5. jnfomlację na tenlat wsparcia po Zrcalizowaniu projektu.

of.er|a powinna być sporządzclla la papjclzc finlolvyn oićren|a i/lulr być opatr.zona pieczatką
1ifmowr.' posiadac datę sporządfenii omz po\\'inna być podpisarra przez ol.erenta' \\.edług zasad
rePrezentaclr.

of.cr1a Powinna być \\'cŹna ]ninimum do: 31.03.20l 1 r.

o]]er|a powinna by'ć przeslana pocztą ]ub kulicren za potltielclzenienr odbioru na adrcs sicdzibl'
firm\r \\'qkaTane- n" pien\'szej stronie.

Zap}tanic ofeńo\\,e zl]mieszczono ró\\.nież na stronie intemctowcj i rr. sicdzibie zamarr iaja.ccgo rv
miej scu pub]icznie dostępn)Ą]].

Tcrmin skladania ofcrt upll,wa rv <lniLt: 10.03.2011 r. o godz. 15.00

olcń) doslarc,,one ro okrc.|onyn \ re. l( lmil l l( nle będa rozpllr1rvanc'

W tftkcie tIwania konkursu ofen nie będą udziclanc źadne infolmacje, które noglyby nlieć rvpływ
na treść składanych ()1!ń'
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Pro|€sjonalny charaker

zakres;e spoŹądfania
PRE

arclu o nas

o|erenl zrea]izoval dot}chczas 70 lub lvięcej
polegających na op.acoŃlniu PRE l0 pl'1'
olcrcnl zre.]lizo{,ał dolychcfas ]6.69
polegającychna opńco$'aniu PRE 5 pkt'
Oi-erenr zrealizoNal dotychczas nnriej niz 35

sposób oceDy

Maksymalny t rmi! do 60 dni l0 pkt.
61 90 d.i 5 pkt.

Cen. crlko\ iIa za uslu-Er do 12.500 7 l  ne o- l0pkt .
'  l2 ' j00 zł ne(o 0 ok l '

Maksynrahry temrin
plalności za us]ugę

dofinansoNaniel - 0

. pow 90 dni od dtria zdania PRB, nie póŹniej niŹ v,ciągu 7
dni  od /J lMeId7enid tRf  prfe7 RIf  (zgodnie /  Lmową o
dofinansowanic) 10 pkt.

. 61.90 dni od dnia zdanja PRE, nje póŹniej iŻ wciągu 7
dr i iod /dr\rerdzenrd PRL prTel  R l f  rzgodnre /  Lmowr o
dolinansorvanie) 5pk1.

. do 60 dniod dDia Zdanii PRE. nie póŹniej nif \Yciągu ]
dn nd /J|s ic|d/ęni"  PRf pt l i /  RII  r/god|j i "  /  U1 o\ąU

WarunkipIatności i
ubezpieczen je realizacJi

ol.cna fawiera k]auzuię o braku obowiąZku dokoDan]a
zap]aĘ w pż)padku Degaty\\.nej 1verytlkac]i PRI i
o|er" .||  |o. iad" ub./p ięczeni .  odDo$ icd/ iJ lno '  '  i
c}Ąvil!q' odrrieśrykonan;a lub nienaIef ]tego \ł.vko|an1a
prfednrjonj unro\y na k\yotę 50 tys' z] lub wyższą It)
pkr.
of€rta e za\\'iera klaualio braku obowiązku dokona';a
Zaplaly w prz}padla nesat}avn€j \ €rńkacji PRE ii]ub
oIerenI n'epos;adaubezpiecfeniaodpowiedfia]noścj
c)Ąvi]nej od nie$],konanja Iub njenaIezyego wykonanla

ędnl|o lu umo\ 'y nJ ktrore 50 Ds '  f |  l lb
oferent zaangażuje w realizację projeklu 5 lub wjęcei
konsultanló\ł/specjalistó\,' ś, Ęm co najnmiej jedneeo ze
Śopniem naukoNyn dol'1ofa s,dziedzinie Dluk
. kono'n iczrycli - 10 pkt.
ofelent zaangażujc w lealizację troj.ktu 2 4
kolrsuhanló\'spccjalistów. \ł tynr co naj nrll iej .]e&ego ,e
stopnienl nauko$m dokora $ dz;edzinie niuk
ekonoflicznych 5 pk.
olirent zaangaiuje \1'realjzację projek1u mnję] niŹ 2
koDsullaDtó specjalistó\v i/]ub vśród
t '  Ib.|]Ia| ' l ó$ .p(c ja lb lo\v n 'ś l  ęc. i (  osUL\  ̂ '  sI  pj ' ie|| .
naukowlm doklorn w dziedzitue nauk ekonomiczn),ch 0

oferent sydał dolychczas co najnrnie] l0 pro1isjoDalnych

fLbl . l - .  i i  , , JLkor)"h !  / . ,k . ' "  c\ . t  ' r . , ; :  / -SrJ , r i ,  / , r
pżedsiębjońt\ oaraczolrych lstsN l0 pkt'
oferent nie wydal dotychczas co najmniej l0
prJ lF:  undlnr:I  puhl i l . t .  u u lory. l '  r  r rkrrrr
ckspansji zagTaniczną przedsięb jorst\ł' oznaczonych

na oDiacowar iu PRE 0
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Zamarviający wybieze najkorzystnjcjszą ofeńę, która uzyska najwpszą ilość punl'1ów w oparciu o
ustalone krleria i podpisze un,rorvę z rvybran}Ąn wykor]awcą. w prz)Tadku uzyskania takic.j sanlej
i]ości pun}tów pżez dwóch ofcrentów, o miejscu na liście rankingowcj zadccydujc termin 7'|oż'cnia
ofeńy (ofeńa ZłoŻona rvczcśnicj będzie rvyżej na ]iścje).

8 Doświadcz€nie w
zakesie sporządzanja
Miosków do dzialania
6.I  POIG

ofer€nt zrealizował dotychczas 170 lub więcej projekóv'
pol€gających na opmcowanju wniosl.u o dofinansowanle
w famach działania 6'1 POIG _ I 'lub ll €tap 10pkt.
oferent zrealiowal dotychczas l00 169 p.ojektów'
po|ega.ąc}.h na opracowaniu wnio.ku o dof inan.owanic
w mmacb działania ó'1 POIG - I i,Ąub ll etap 5pk'
ofer€nt zealizowal dotychczas 99 Iub rnnj€j projcktów'
|o|egdjąc}.h na opracowanjU wnio.l..u o dofinan.oqanie
v ramach działania 6' l POIG - I i/lub l] €laD 0 ok'

10

9 . Ilość klientów, dla kórych wykonano usługę doradczą na
przestrzeni ostatnJ.h 12 miesięcy \łynosi pow. l70
k1ientów ]0 pk'

. Ilość k]ie!lów, dia kórych \ykonalo uslugę doradczą na
prz€strzeni ostahich 12 miesjęcy wynosi l00 169
k]ientóv 5 pkt.

. Ilość klieD(ów, d]a kórych \iYkonano usłu8ę doradczą na
pŹcstrzcli ośatnich 12 niesięcy wynos; 99 ; mni€j
k]i €nlów 0 pk'

l 0

1 0 Posia&ne referencj€ . oferent przcdk]ada 15 ltlb więcej pisemnych r€fefencj; !v
zakesic prejcktów' polegających na opraco\łaniu PRE
l0 p]'1.

. ofcrclt pŹedk]ada 10'14 pisemnych referencji w zakrcsic
proj.klów, polegających na opncowaniu PRE 5 pk'

. ofercnl nie pż€dk]ada iub przedkłada mniej nif 10
p;semnych rcferencJi w zak€si € projeków' polegających
na opracowaniu PRE- 0 pkt.
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