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ZAPYTANIEOFERTOWE
zwra.amy się f prośbąo pr.edstawi€ n ie of€ r ty hand|owejna p|anowanyzakup zewnętrznejusługldoredczej
zwiąŹanej' opracowaniemSTRATEG||B|zNEsowE,Jw ramach Regiona|negoProgramuoperacyjnegoWojewództwa
Mazowieckiego na |ata 2014.2020;oś priorytetowa ||| Rozwój potencjalu i prfedsiębiorcfości;
Działanie3.2.
przedŚiębiorstw,Typ projektów: tnternacjona|.zacja
MśP; Podd2iałanie3.2.2 tnternacjonal.zacja
InternacjonaIizacja
przedsiębiorstw
popnez wzrostekspońutowarów i us|ug.
|.zamaw|aJącY:
1. ZBIGNIEWFILIPIAK
"W!LKING"
u|.zaciszańska19,03 - 2784Warszawa
CDIDG,
nr NIP:5210532705.
firmY zB|GNIEW FlL|P|AK"W|LK|NG"popnez wdrożenierekomendowanychw
2. T}tułprojektu:,,Internacjona|izacja
produktówfifmYna wybranYchrynkachmjędzynarodowych'
strategi.biznesow€ j dfialańd|apromocjikonkurencyjnych
3' ogó|nyop.5dz.ałaIności
zamau/iające8o
I
Fjrma W|LK|NGzB|GNlEW F|LIP|AKjest producentemmeb|i, m'in': stołów sk|adanych,konferen€ y jnYch,uchylnych,
ekskluz,i/wnych,
meblibiurowych,lad recepcyjnych
itp.
||.opis Przedntiotuzamówienia:
Plżedm|otem'amówien|a,est r€ a |izacja usluB doradczychprowadzącychdo opracowaniaSTRATEG||B|zNEsowU w
przedsiębiorstwa
zakresieumiędzynarodowienia
zBIGNIEWF|L|P|AK"wILK|NG".
rynki
docelowe:
Preferowane
Nlemcy,f rancja,Szwajcarla,Szwecia,WielkaBrytania.
Minima|newYmaganiadoĘczące prrygotowan|astrateg|iBiznesow€ j zawańe są w załącznikunr 1 do nln|ejszego
zapytan|ao'ertowego,f8odnegozle8u|amineń konkurśu
3.2.2|nternacjona|ifacja
MśPw ramachRPo wM 2014-2020.
|||.Formyupub|icznienia
zapYtaniaofeńowego.
a)umie5zczenie
zapytaniaofertowegona stronieinternetowejzamawiającego-lin
k do stronYhttpi//www.wiIking'com.oll;
b]umieszcfeniezapytaniaofertowegow siedzibi€ firmyw miejscupubIicznje
dostępnym'
|v. Przywyborz€ firńY doradczejbędfiemyposłUgiwać
5ięnastępującYm|
krYteriamidostępu
a) zakresdziała
Iności
firmYdoladcfej;
w branźyiw rea|izacj.podobnych
b) doświadczenie
z|eceń;
cza5rPaIizacji
c) przewid}.'l'lany
usługidoradczej;
d)cenacałkowitanettowYkonaniausłUgi;
płatności
e) maksyma|nytermin
za usługĘ.
Podpiszemyumowęz firmądoradcząna opracowaniest.ategiiBiznesowej'
Na oplacowanejstrat€ g ii Biznesowejpowinna bYć zamiesżG'ona
informacjao fai.ie r€ a |iza.ji projektu ze środków
Re8iona|ne8oPro8ramuoperacyjneto wojewódńwa Mazowiecki€ g o na |ata 201+2020;oś priorttetowa|||Rozwój
potencjału i przedsiębiorczości;
Dfiałanie 3'2' Internac.jona|izacja
MŚP; Poddziałanie3.2'2 lnternacjonaIizacja
przedsiębiorstw,
przedsiębiorstw
poprzezwzrosteksportutowarówius|ug'
Typ projektów:InternacjonaIizacja
v. złożona
of€ ń a powinnazawierać:
a] nazwęi adresoferenta;

oferty;
c) terminwaźności
przedmiotoweBo
opracowania;
d) informacjenatematzakresu
netto;
e}cenęcałkowitą
uslugĘ.
f)informacjęna tematterminuplatnościza
ofetta powinnabyć sporządzonana papierzefirmowymoferenta|ub być opatrzonapieczątkąfirmową,a takżeposiadać
datęsporządzenia'
ofeńa powinnabYćważnaminimumdo:31.10.2016r.
pocztąna adressiedzibyfitmywskezanejpowyżej.
ofertaw wersjipapierowejpowinnabyćdostarcfonaosobiście,
godf.10.00.
r. o
Terminskładaniaofert upĘwawdniu: 15.07.2016
wyżejterminie
nie będąrozpatrywane'
ofeńY dostarczonepo okreś|onym
ofertYnastąpiwoparciu o następuią.ekryteria:
v|. wybó. najkożYstniejszej
MaksYmaIna
iIość

Lp.
1.

2.

do 60 dni - 10 pkt.

termin realizacii 61-90dnl-5 pK.
pow.90 dnl-0 pkt.
rlecenia
cena całkowita do 50.000złnetto - 10 pkt.
za usługę
do 55.000 zl netto - 5 pkt.
do 60.000złnetto -0 pkt.
BIZNESoWEJ- 10 Dkt.
do 14 dni od dnia zdeniaSTRATEGII
-5 pkt.
t€ l min
do 7 dnlod dnia zdaniaSTMTEGIIBIZNESOWEJ
-0 DK.
płatnoś.iza
BIZNESOWEJ
do 5 dniod dnia rdaniaSTRATEGII
usługę

10

10

10

Rarem:
punktów w oparciu o usta|one|cYteriai
i|ość
o|ertę,która uzYskanajwyższą
zamawiaiącfwybier2enajkorzystniejśzą
punktów przezdwóchoferentów,o
podpiszeumowęf ri'YbranYirwYkonawcą.w pr'ypadkuUzYska.iataki€ j sam€ j i|ości
rankingowejzadecYdujetermin złożen|a
oferly |ofertaflożonawcfeśnlej
będzlewYżejna ||ścle).
miejs.una |iście
końcowe:
v||.Postanow|enIa
nie żwracawykonawcomkosztówprzygotowania
ofeń i innychkosztówudziałuw postępowaniu1. zamawiający
składanych
2. W trakcietrwaniakonkursuofen nie będąudzie|eneżadne.nformacje,które mogłybymiećwpvw na treść
ofert,
zakresudziałaIności
Zamawiającego,
cfy|ifirmyzB|GNIEWF|L|P|AK
znajdujesiĘ
3. WiĘcejinformacjidotyczących
"W|LK|NG,,
httpr//www,wilking,com.ol/.
na stronieinternetowej:
postępowania
zastrzegasobiemoż|iwość
do Unieważnienia
na kaŹdymetapiejegotrwania'
4. zamawiający
telmin składania
ofeń z uwzględnieniem
€ z asu
5. zamawiającymożewprowadz.ćzmianyw treścizap}taniaIubprzedłużyć
przedłuŹeniu
z modyfikacjitreścininiejszegozapytaniaoraz
niefbędnegodo wprowadzeniaw ofeńach zmianwynikających
poinforńujeswojej5tronyinternetowej'
ofertZamawiający
terminuskładania
v|||.załączniki:
strategiibiznesowej'
1' falączn.knr 1. MinimaInewYmaganiadotycząc€ przygotowania
idata:
Mjejscowość
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