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ZAPYTANIE OFERTOWE

w zwiqzku zrea|izacjąprojektu: ,,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
mięĘmarodowym POIG 2007 _ 2013 ptowadzonego na podstawie przepisów rozpotządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego z dn. 7.04.2008 r. w sprawie udzielaniaprzez PARP pomocy finansowej w ramach
POIG, 2007.2013 (Dz.U. nr 68, poz.4|4 zpóź. an.).
Zwracarrty się z prośbą o przedstawienie ofeny handlowej na usfugę doradczą. Badania marketingowe na
rynku ukranskim

Złożona oferta powinna zal:v..ltet ać:.

l. nazwę i adres oferenĘ
2. cenę wykonania usługi,

oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub byó opatrzona pieczątĘfirmową.

Zapytanie ofertowe zanieszczono również na stronie internetowej i w siedzibię zamawiającego w
miej scu publicznie dostępnym.

Termin składania ofert upływa w dniu: 04.08.2014 r. do godz. 13.00

oferty dostarczone po określonym wyiej terminie nie będąrozpatrywane.

Dopuszczone są oferty częściowe.

W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacjeo które mogłyby mieć wpĘw na
treść składanych ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferfy nasĘpi w oparciu o następujące kryteria:

Lo. Nazwa Sposób ocenY Maksvmalna ilośó punktów
I Cena całkowitazausfugę . najnizszaoferta t

Zartavłiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska rnjwyiszą ilośó punktów w oparciu o
ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskarria takiej samej
ilości punktów ptzęz dwóch oferentów, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złoierua
oferty (oferta złoŻonawcześniej będzie wyŻej na liście).
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