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ZAPYTAIilE OFERTOWE

W zwi4zku zrea|izacjąpĄektu: ,,Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy PID Polska Sp. z o.o.,, wPOIG, Działanie 6.1_.^|ry.port do eksportu, w ramach osi pńorytetowej 6 Poiska gospodarka na rynkumięĘmarodowym POIG 2007 _ 2013 prowadzonego na podstawie prźepisów ,,,poi.ąa,enia Ministra
Rozwoju Regionalne go z dn, 7.04.2008 r. w sprawi" ud"i.l*i a przęzPARP pomocy 

.finansowe.; 
w ramach

POIG, 2007-20|3 (Dz.U. nr 68, poz.4|4 zpóż. an.).
Zvtracamy się z prośbą o pruedstawienie oferty handlowej na usługę dorudczą. Badania marketingowe na
rynku niemieckim

Złożona oferta powinrra załvtęraÓ :
l. naz\^łę i adres oferenĘ
2. cenę wykonania usługi,

oferta powinna być sporządzonanapapierze firmowym oferenta i/lub byó opatrzona pieczątkąfirmowę.

Zapytante ofertowe zarieszczono również na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającęgo w
miej scu publicznie dostępnym.

Termin składania ofert upĘwa w dniu: 06.|0.2014r. 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 żadne informacje, które mogĘby mieć wpływ na
treść składanych ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nasĘpi w oparciu o następujące kryteria:

Lo. Nazrya Sposób oceny Maksyma|na ilośó punktów
I Cena całkowita za usługę . najniższaoferta I

Zamautiający wybierze najkorzystriejszą ofertę, która uzyska najwyższ.ą ilość punktów w oparciu o
ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. w przypaam uzyskania tunó: samej
ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście 

'-tingońói zadecyłuje termin złozęrua
oferty (oferta złożonawcześniej będzie wyiej na liście).
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