W związku z ubieganiem się przez firmę LETNISKOWO PL S Co dofinansowanieprojektu w ramach
PROGRAMUOPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” w dniu 11.08.2017 r.
ogłaszamy

ZAPYTANIE OFERTOWE
o następującej treści:
1.

Zamawiający:
LETNISKOWO.PL S. C. Jacek Solka, Marek Garkowski
KOLEJOWA 12C, 15-701 BIAŁYSTOK
NIP: 5423234794
Informacje ogólne o projekcie:
Projekt będzierealizowany w ramach Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP"- I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza
Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

2.

3. Upublicznienie zapytania:
3.1. Umieszczenie zapytania na stronie Zamawiającego link: http://www.letniskowo.pl/pl/
3.2.Wysłaniezapytao ofertowych do 3 oferentów wybranych przez Zamawiającego.
3.3. Umieszczenie zapytania na dedykowanej stronie internetowej tj. w systemie LSI 1420
4.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi doradczych w zakresie opracowania finalnego „Modelu
biznesowego internacjonalizacji (MBI)” dla Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis zamówienia:
5.1. Zakres zamówienia obejmuje opracowane finalnego „Modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI)”. Stworzony
„Model (MBI)” musi składad się z co najmniej następujących elementów:
I. Metryczka zawierająca: nazwę przedsiębiorcy, którego dotyczy dokument i NIP
II.
analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę
konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych;
III.

wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie wraz z projekcją możliwości sprzedaży na tych
rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych;

IV.

analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod
kątem internacjonalizacji;

V.

wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeo
targowych czy kierunków misji gospodarczych);

VI.

rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej
(organizacji działu eksportu, logistyki etc.);

VII.

opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem niezbędnych do
przeprowadzenia działao, pogrupowanych w zadania, z przypisanymi tym zadaniom mierzalnymi celami
operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej strategii internacjonalizacji;

VIII.

rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w
związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (tam gdzie dotyczy).

5.2. Kod CPV usługi : 72221000-0Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej.
5.3.Przedmiot działalnośd zamawiającego obejmuje:
 Produkcja Domków mobilnych
5.4.Rynek, którego dotyczy opracowany dokument: rynek (NIEMIECKI, FRANCUSKI, ROSYJSKI, WŁOSKI)
5.5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.6. Termin realizacji Zamówienia:do 30.08.2017.
5.8.Po zakooczeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą Zamówienia umowę na
realizację usługi. Umowa stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach, którego będzie realizowana
usługa będąca przedmiotem Zamówienia. Szczegółowy zakres umowy opiera się o wytyczne i regulamin konkursu w
ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” I Osi Priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Zakres umowy zostanie przedstawiony potencjalnemu wykonawcy
po dokonaniu jego wyboru.
Kryteria formalne:
6.
6.1. Oferent powinien złożyd swoją ofertę w terminie wskazanym w Zapytaniu i w odpowiedzi na ogłoszone Zapytanie.
6.2.Oferent musi posiadaddoświadczenie i potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług internacjonalizacji
działalności biznesowej, której dotyczy projekt, a w szczególności w zakresie:








zasad tworzenia modeli biznesowych zawierających odniesienia do przynajmniej następujących elementów:
kluczowi partnerzy, kluczowe działania, kluczowe zasoby, oferowane wartości, relacje z klientami, kanały
dystrybucji, segmenty klientów, struktura kosztów, struktura (źródła) przychodów;
potencjalnych, najbardziej atrakcyjnych zagranicznych rynków zbytu oferty handlowej Wnioskodawcy (konieczne
uzasadnienie);
kluczowych imprez targowo-wystawienniczych dotyczących asortymentu Wnioskodawcy;
zasobów kadrowych (eksperckich), organizacyjnych (np. dostęp do wiedzy w ramach udziału w sieci współpracy
międzynarodowej) i aktywów niematerialnych (np. posiadane bazy danych, know-how), które zostaną
zaangażowane do realizacji zadao na rzecz Wnioskodawcy, w tym doświadczenie posiadanego personelu;
potencjalnego wpływu innych zadao, które będą realizowane przez wykonawcę na rzecz innych podmiotów, w
szczególności innych Wnioskodawców lub beneficjentów działania 1.2 POPW (czy zadania te nie będą kolidowad z
możliwością terminowej realizacji usług zleconych przez Wnioskodawcę).

6.3. Oferent musi udokumentowad opisane w punkcie 6.2 doświadczenie w następujący sposób:


doświadczenie wykonawcy w realizacji usług doradczych polegających na opracowaniu i skutecznym wdrożeniu
nowych modeli biznesowych prowadzących do umiędzynarodowienia działalności gospodarczej (w tym w zakresie
poszukiwania nowych rynków docelowych i kluczowych partnerów biznesowych na rynkach zagranicznych) na rzecz
co najmniej 20 podmiotów gospodarczych - udokumentowane poprzez okazanie stosownych referencji
potwierdzających skutecznośd ww. usług (od minimum 20podmiotów);

6.4. Brak powiązao kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym. Przez powiązaniakapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania polegające na:
a.
b.
c.
d.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzid uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeoskim, w stosunku
pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem spełnienia ww. wymogu jest oświadczenie (zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 2)
składane do oferty.
6.5. Nie spełnienie kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się oprzedmiotowe
zamówienie z dalszego postępowania.
7. Kryteria wyboru:
7.1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne.
7.2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteriumTERMIN REALIZACJI - waga kryterium 50% oraz CENY
– waga kryterium: 50%; Łączna maksymalna liczba punków z kryteriówCena i Doświadczenie wynosi 100 pkt.
7.3. Punkty za kryterium CENA zostaną obliczone według następującego wzoru:(Cena oferty najtaoszej/ Cena oferty
badanej) X 50 = liczba otrzymanych punktów.
Koocowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów za
Cenę: 50 pkt.. Waga tego kryterium: 50%.
7.4.Punkty za kryterium TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją
Liczba punktów

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

50

Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji do 21.08.2017

30

Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji do 25.08.2017

0

Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji do 30.08.2017

wtabeli:
Maksymalna ilośd punktów za Doświadczenie: 50 pkt.. Waga tego kryterium: 50%. Kryterium zostaniezweryfikowane na
podstawie szczegółowych informacji zawartych w załącznikach do oferty.
7.5. Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C+ T, gdzie: O – ocena; C – cena; T– termin realizacji zamówienia;
8. Oferta:
8.1. Wymagania podstawowe:
a. Oferta powinna byd sporządzona wg wzoru lub na wzorze zawartym w załączniku nr 1- FORMULARZ OFERTY.
b. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
8.2. Cena:
a. oferta powinna zawierad cenę netto i brutto w PLN.
b. cena przestawiona w ofercie powinna zawierad pełny koszt dla Zamawiającego.

8.3. Forma oferty: Oferta powinna byd sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej.
8.4. Tryb udzielania wyjaśnieo do oferty.
a.

każdy Oferent ma prawo zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego
Zamówienia.
b. osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest: Jacek Solka, pytania muszą byd wysłane na
adres e-mail: export@letniskowo.pl
8.5. Kompletna oferta musi zawierad:
a. Formularz ofertowy - (Załącznik nr 1).
b. Oświadczenie o braku powiązao kapitałowych lub osobowych- (Załącznik nr 2).
c. Lista opracowanych i skutecznie wdrożonych nowych modeli biznesowych- brak narzuconego formatu.
Dokumentacja
potwierdzająca
wymagane
doświadczenie
w
formie
przedstawiających zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.
9.

referencji

odbiorców

usług,

Termin i sposób złożenia oferty:

9.1.Oferta musi zostad złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 18.08.2017 r. do godz. 09.00 w siedzibie
Zamawiającego:
9.2.: O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie
decyduje data stempla pocztowego). Ofertę należy złożyd w jeden z niżej wymienionych sposobów:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
b) przesład pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego.
9.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
a) O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej (www.letniskowo.pl), oraz
zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
10. Informacje dodatkowe:
10.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego
zapytania.
10.2. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnid postępowanie.
10.3.Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem przysięgłym najęzyk polski,
poświadczonym za zgodnośd ze stanem faktycznym przezOferenta.
10.4.Kopie dokumentów powinny zostad opatrzone napisem „Za zgodnośd zoryginałem” i podpisem osobyuprawnionej
do składania oferty. W przypadkuprzedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do
jejprawdziwości, Zamawiający może żądad przedstawienia oryginału lubnotarialnego potwierdzenia.
10.5.Zamawiający zastrzega możliwośd wprowadzenia zmian do dokumentacjizapytania ofertowego wraz z
załącznikami.O wprowadzonych zmianachpoinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie
ofertowe oraz umieści informację o zmianach na swojej stronie internetowej.
10.6.Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego wprzypadku skorzystania przez niego z
któregokolwiek z uprawnieo wskazanychw niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się
wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeo.

10.7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wysłania zapytao ofertowych do 3 wybranych przez siebie Oferentów.
10.8Zamawiający przewiduje możliwośd zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
10.9Zamawiający przewiduje możliwośd zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych
czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne
mogące mied wpływ na realizację postanowieo umowy.
11. Załączniki do zapytania ofertowego:
11.1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
11.2 Załącznik nr 2– Oświadczenie o braku powiązao kapitałowych lub osobowych.
12. Wadium
12.1 Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązany jest przed
upływem terminu składania ofert (zamawiający uzna wadium za skuteczne, tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu (data i godzina) składania
ofert), do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 3000,00 zł (słownie: dwa trzy tyiącezłotych). Wadium należy
wnieśd na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy PL80 1050 1823 1000 0091 4161 8919. Wadium musi
obejmowad cały okres związania ofertą. Wykonawca zobowiązany jest dołączyd do oferty kserokopię wpłaty
wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisad: „Wadium – zapytanie
ofertowe nr ……….. z dnia ……………….. r.”
12.2 Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia zawarcia umowy w
sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, zawarcie umowy w sprawie zamówienia
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12.3 W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z
wyłonionym Wykonawcą.
12.4 Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
12.5 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek – wycofania oferty przed upływem terminu składania
ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium.
Podpis i pieczątka

