ZAMAWIAJĄCY
:

SKRIWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. Kolejowa 19/21
01-217 Warszawa
NIP: 5213687934
Warszawa, 20.09.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/09
W związku z przyznaniem naszej firmie dofinansowania w ramach Działania 3.3 „Wsparcie
promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałanie 3.3.3. „Wsparcie MŚP w
promocji
marek
produktowych
–
Go
to
Brand” Umowa o dofinansowanie nr
POIR.03.03.03-14-0068/17-00 zapraszamy do składnia ofert na usługę doradczą w zakresie
przygotowania wejścia na rynek perspektywiczny Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa doradcza w zakresie przygotowania wejścia
na rynek perspektywiczny Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zakres usługi obejmuje:
● doprecyzowanie rynku docelowego oraz identyfikację potencjalnych kontrahentów/grup
odbiorców, w tym:
o analizę popytu
o analizę otoczenia biznesowego
o analizę barier prawnych (np. celnych lub związanych z wymienialnością waluty i
ograniczeniem przepływów finansowych)
o analizę ryzyka (np. niestabilność polityczna, długie terminy płatności, ryzyko odnoszące
się do systemów transakcyjnych, problemy dotyczące transportu produktów, ryzyko
korupcyjne itp.)
● doprecyzowanie koncepcji wejścia na rynek ZEA wraz z projekcją możliwości sprzedaży, w tym:
o doprecyzowanie modelu sprzedaży i kanałów dystrybucji
o przedstawienie propozycji cenowej (rekomendacja strategii cenowej)
o analizę kosztów wytworzenia i wprowadzenia artykułu na rynek, w tym m.in. kosztów
uzyskania niezbędnych certyfikatów i zezwoleń, dopełnienia formalności
eksportowych/importowych w związku z dystrybucją artykułu,
o preferencji cenowych potencjalnych klientów,
o poziomu cen konkurencji, specyficznych regulacji prawnych, dotyczących kształtowania
poziomu cen
Kod CPV przedmiotu zamówienia:
Kod CPV: 79411100-9
Nazwa kodu CPV: Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, nie przewiduje również udzielania
zamówień uzupełniających.
2. Wykluczenia:
a) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczasię:
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-

Dostawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację;
Dostawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
- Dostawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- Dostawcę, który z innymi dostawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między dostawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- Dostawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie dostawcy z udziału w postępowaniu;
- Dostawców stanowiących przedsiębiorstwa powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą,
polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- Dostawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności, gdy Dostawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
b) Ofertę Dostawcy wykluczonegouznaje się za odrzuconą
.
c) Zamawiający może wykluczyć Dostawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
3. Termin realizacji zapytania ofertowego:
Wymagany termin dostarczenia całości przedmiotu zapytania ofertowego: do 27.10.2017 r.
4. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zapisane w Umowie:

a) Kary umowne:
- Dostawca będzie zobowiązany do terminowego dostarczenia przedmiotu zamówienia.
- W przypadku powstania opóźnień Zamawiający naliczy kary umowne w wymiarze 0,9%
wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia.
b) Odstąpienie umowy:
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-

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy opóźnienia w realizacji
umowy przekroczą20 dni.
c) Zmiany umowy:
- Nie dopuszcza się istotnych zmian umowy dotyczących ceny, zakresu prac, terminu, kar
umownych.
d) Przeniesienie praw autorskich:
- W momencie podpisania protokołu odbioru Dostawca przenosi całość majątkowych praw
autorskich na Zamawiającego.
5. Kryteria wyboru najlepszej oferty:
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Oferent to 100 pkt. Wybór oferty zostanie dokonany w
oparciu o następujące kryteria:
a) Kryterium ceny – oferowana cena netto za dostarczenie całości przedmiotu zamówienia. Waga
kryterium wynosi 60%, sposób wyliczenia kryterium będzie następujący:
(Najniższa cena netto spośród otrzymanych ofert / cena netto danej oferty)*100pkt * 100%

6. Warunki płatności:
Płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Dostawcy po dostarczeniu i odbiorze
przedmiotu zapytania ofertowego na podstawie poprawnie wystawionej faktury w terminie 14 dni
roboczych od daty jej dostarczenia do Zamawiającego.
7. Termin i sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć na wzorze załączonym do niniejszego zapytania ofertowego i dostarczyć w formie
skanu podpisanego dokumentu wysłanego na adres mailowy info@skriware.com lub w formie
papierowej do siedziby Zamawiającego do dnia 28/09/2017 r. Minimalny okres ważności oferty wynosi
30 dni.
8. Pytania do zapytania ofertowego
Wszelkie pytania odnośnie zapytania ofertowego prosimy kierować do Karola Górnowicza w formie
pisemnej na adres e-mail: info@skriware.com
9. Wybór Dostawcy oraz podpisanie umowy:
Wybór Dostawcy i podpisanie umowy nastąpi w ciagu 14 dni od dnia zakończenia postępowania
ofertowego określonego w w punkcie 7 niniejszego zapytania.
10.Zastrzeżenia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego
w każdym momencie bez podania przyczyny.
11.Załączniki:
Załącznik 1. Formularz oferty
Z poważaniem,
Prezes zarządu– SKRIWARE
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ZAŁĄCZNIK 1. FORMULARZ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWE NR 01/09 Z DNIA 20.09.2017r

Oferta przygotowana dla:

SKRIWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. Kolejowa 19/21
01-217 Warszawa
NIP: 5213687934

FORMULARZ OFERTY
do Zapytania Ofertowego na usługę doradczą w zakresie przygotowania wejścia na rynek
perspektywiczny Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Zapytanie Ofertowe nr 01/09 z dnia 20.09.2017).

Oferent
:
Nazwa firmy:
…………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………..
Adres
firmy:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
NIP: …………………………………………………………………
REGON: ……………………………………………………………

1. Cena dostawy przedmiotu Zapytania ofertowego:
Łączna cena netto dostawy całości przedmiotu zapytania ofertowego, opisanego w Zapytaniu Ofertowym,
wynosi:
- ………………….……………………….PLN
- (słownie:
..........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................)
2. Oświadczenia
Oferent oświadcza, że:
−

Zapoznał się z przedmiotem zapytania ofertowego, Opisem przedmiotu zamówienia i warunkami
podanymi przez Zamawiającego, w szczególności z istotnymi postanowieniami umowy. Nie wnosi
do nich zastrzeżeń.
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−
−
−
−
−

Nie podlega wykluczeniu z postępowania (zgodnie z wykluczeniami opisanymi w pkt. 2 Zapytania
Ofertowego)
Informacje przedstawione w niniejszym załączniku są zgodne ze stanem faktycznym.
Uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i dostarczenia przedmiotu
zamówienia.
Potwierdza dostarczenie przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie z przedstawionymi
warunkami w zapytaniu ofertowym oraz Opisie przedmiotu zamówienia.
Uważa się za związanym niniejszą ofertą przez 30 dni liczonych od dnia złożenia oferty.

............................., dn. ............
Miejscowość i data,
…………………………………..……
Pieczątka firmowa, pieczątka imienna
i podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Oferenta
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