Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 6.1.
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Złotecki Sp. z o.o. (DUBAI 2013)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznych usług, które znajdują
się w naszym projekcie i są zgodne z zakresem naszego wniosku w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi
priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia
2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012r., poz. 438).

Tytuł usługi: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Złotecki Sp. z o.o.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-04-034/12-00
OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA DO WYBORU:
1. Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy – Targi Automechanika Middle
East w Dubaju, 11-13 czerwiec 2013.
a) wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej w dniach 11-13 czerwca 2013 r. w ZEA w Dubaju: na podstawie
przeciętnych cen rynkowych. Wydatek obejmuje stoisko narożne z zabudowa i dodatkowym wyposażeniem – usługa polskiego
przedstawiciela.
b) przelot i zakwaterowanie - podróże służbowe 3 osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni
przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej, według stawek określonych w przepisach o
wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (noclegi 3 osób, czas trwania podróży 5 dni - 4
noclegi, przelot Warszawa – Dubai - Warszawa).
c) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu (3 osoby)
d) wpis do katalogu targowego, opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych - na podstawie cen organizatorów targów.
Wydatek obejmuje opłaty targowe
wystawcy.
Na stoisku powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)
Złożona oferta powinna zostać przygotowana i zawierać informacje wskazane w załączniku:
Wzór oferty DUBAI 2013
Kryteria wyboru ofert:
Cena - 100%;
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i
ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):
A. Ocena kryterium „Cena netto”: (Cena oferty najtańszej/Cena oferty badanej) x 100 pkt. = wynik oferty.
Oferta powinna być ważna minimum:

60 dni

Oferta powinna być sporządzona na wzorze ofert i opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być
podpisana przez oferenta.
Oferta może być przesłana:
•
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zlotecki@zlotecki.pl
•
za pośrednictwem poczty standardowej, kurierem lub osobiście na adres: ZŁOTECKI Sp. z o.o., Żelechlin 2, 88-111
Rojewo
Termin składania ofert: do 20.03.2013 do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego w
miejscu publicznie dostępnym.
Żelechlin 09.03.2013 r.

Michał Złotecki
Prezes Zarządu

Pełna treść zapytania w formacie PDF:
Plan rozwoju eksportu dla firmy ZŁOTECKI Sp. z o.o.
Załącznik:
Wzór oferty DUBAI 2013
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

