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ZAPYTAI{IE OFERTOWE
W nviązku zrca|izacjąprojektu: ,,Wdrożenie Planu Ronvoju Eksportu dla finrry PID Polska Sp. z o.o.'' w
POIG, Działanie 6.1. Paszport do eksportu, w ramach osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku
międzynarodowym POIG 2007 _ 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego z dn. 7.04.2008 r. w sprawie udzielaniaprzez PARP pomocy finansowej w ramach
POIG, 2007.20t3 (Dz.U. nr 68o poz, 4|4 zpóź. zm.).
Zwracalrty się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej następujące usługi : organizację udziału w
zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy - MT AgroProdMasz 2014 w
Moskwie planowany zakup zewnętrzrrej usfugi obejmować powinien następujący zakres:

- cenę zawynajęcie powierzchni wystawienniczejwtazzzabudową (stoisko do 80 m2)
- cenę zaopłatę rejestracyjną
. cenę za wpis do katalogu
. cenę za obsługę techniczną stoiska
. cenę za transport eksponatów do Moskwy (1 urzqdzenie: 150x1.00x150cm, waga brutto 400kg

1 urzqdzenie: 150x150x200cm, waga brutto 700kg
- koszty przelotu 3 osób
- koszĘ zakwaterowania 3 osób

ZłoŻona oferta powinna zauiteruć..
1. nazwę i adres oferentao
f. cenę wykonania usfugi,

oferta powinna by,ć sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub byó opatrzonapieczątką firmową.
Zapfianie ofertowe zannieszczono również na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego w
miej scu publicznie dostępnym.
Termin składania ofert upływa w dniu: 04.08.20t4 r. do godz. 13.00
oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Dopuszczone są oferty częściowe.
W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żndne informacje, które mogĘby mieć wptyw na
treśó składanych ofert.
W w oDarclu o
Lp. Nazwa Sposób ocenv Maksvmalna i|ośó punktów

I Cena całko lńta za usługę o najnizszaoferta I

Zanawtający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyŻszą ilośó punktów w oparciu o
ustalone kryteńa i podpisze rrmowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej

ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złożsnta
oferty (oferta ńożonawcześniej będzie wyiej na liście).
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