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ZAPYTAITIE Or'ERTOWE
W związku z rca|izacją projektu: ,,Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy PID Polska Sp. z o.o.'' w POIG,
Działanie 6.l. Paszport do eksportu' w ramach osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
POIG 2007 _ 20|3 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dn.
7.04.2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz.
4|4 zpóź. zm.).

Zwracamy się z orośba o przedstawienie usfu
lp działanie Okres realizacji Cena netto

w PLN
Cena brutto
w PLN

I Badania marketingowe na rynku rosyjskim tV kwartał 2014
2 Badania marketingowe na rynku ukraińskim III kwartał 2014
3 Badania marketingowe na rynku niemieckim I kwartał2015
4 Usfugi doradcze w zakresie okreśIenią

wyselekcjonowania potencjalnych parfrrerów
handlowych na rynku rosyiskim

I kwartał 2014

J Usfugi doradcze w zakresie określenią
wyselekcjonowania potencjalnych partnerów
handlowych na rynku ukraińskim

IV kwartał 2013

6 Usługi doradczp w zakresie określenią
wyselekcjonowania potencjalnych partnerów
handlowvch na rvnku niemieckim

IV kwartał 2013

7 Opracowanie optymalnej strategii finansowania na
rvnku rosviskim

u kwartał 2014

8 Opracowanie optymalnej strategii finansowania na
rvnku ukraińskim

I1Ikwartał'2014

9 Opracowanie optymalnej strategii finansowania na
rvnku niemieckim

IV kwartał 2014

10 Opracowanie strategii wprowadzania ustug
wnioskodawcv na rvnek ukraiński

IV kwartał 2013

ll Wynajęcie i zabudowa oraz obstuga techniczrra
stoiska podczas targów AsroprodMash w Moskwie

IV kwartał 2013

12 Wynajęcie i zabudowa oraz obsfuga techniczrra
stoiska podczas targów Anuga Food Tec w Kolonii

I kwartał 2015

Złoiona oferta powinna zaw ier ać :

1. nazwę i adręs oferenta,
2. cenę wykonania usfugi,

oferta powinna byó sporządzonanapapierze firmowym oferenta i/lub byó opatrzona pieezątkąfirmową.
Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego w miejscu
publiczrie dostępnym. Termin składania ofert upĘwa w dniu: 01.10.2013 r. do godz. 13.00
ofeńy dostarczone po określonym wyżęj terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszczone są ofeńy częściowe.
W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje, które mogłyby mieó wpływ na treśó
składanych ofert.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i
podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o
miejscu na |iście rankingowej zadecyduje termin złożpnia oferty (oferta złożona na liście
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I Cena całkowita za usfugę . najniższa oferta I
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