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ZAPYTANlE OFERTOWE
na rcalizację usiu8i doradczej pole8ającej nd opracowaniu
nowego modelu biznesowego żWiązanego ż internacjonaliżacją działalnościfirmy PPUH ,,KoMlREx" sp. j,
]an Adam Mirońcżuk, (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1,2. lnternacjonalizacja MŚP w ramach Po
Polska Wschodnia 2014 2020)
W ramach postępowania

ff Ęo2lPoPw

l. Nazwa iadres zamawiającego.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno |.]słu8owo Handlowe
"KoMlREX" spółka Jawna Jan Adam Mirońcżuk
ul. Tadeusza Kościuszki 92
17-300 siemiatycze
N lP: 544-00 00-024
adres strony internetowej: WWW,komirex.com,pl,
adres e,mail: b]Uro@komirex,com,D];

ll. określenie trybu żamóWienia.
ZamóWienie będzie udzielone ż zachowaniem zasady przejrzystości, Uczciwej konkurencl'i i róWne8o traktowania oferentów oraz żgodnie z Wytycznymi W żakresie kwalifikowalnościWydatków W ramach Europei
skie8o FundUszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecżnego oraż Funduszu spójności na
lata 2014-2020, Wybór WykonaWcy Zostanie dokonany na podstaWie rozeznania rynku,
ll1.opis prźedmiotu zamóWienia. z podaniem informacjio możliwościskładania ofeń cżęściowych.
1. Prżedmiotem zamóWienia ]'est realizacja usługi doradczej polegającej na opracowanlu nowego modelu biżnesowe8o związanego ż internacjonalizacją dżiałalnościPPUH,,KoMIREX" 5p, j- lan Adam Mi
rończuk (dokumentac]'a aplikacyjna do Dżiałania 1.2, lnternacjonalizacja MŚP w ramach Po Polska
Wschodnia 2014 2020). W ramach przedmiotoWej usługi ma żostać opracowany nowy model bizne
sowy związany ż internacjonalizacją działalnoŚcifirmy PPUH ,,KoMIREX" sp. j, lan Adam Mirończuk
poprzeż analizę moźliWoŚci ek5portoWych firmy obejmującą:

analiżę moź]iwościeksportowych przedsiębiorcy poprżeżzbadanie produktóW prżedsiębior
stwa/ ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktÓW orau prżedsiębiorstwa na Wybranych
rynkach zasranicżnych, kompleksowe Zbadanie uwarunkowań dżiałalności,W tym baner Wej
ściana te rynkizagranicżne,

,

Wskażanie rynkóW docelowych WraZ z uzasadnieniem (klucżem) Wyboru, projekcją możliwościsprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorcóW /
kontrahentóW na rynkach żagranicznych,

analiżę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa WraZ z propożycją żmian
tego modelu pod kątem internacjonaliżacji na Wybranych rynkach żagranicżnych,
Wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (W tyrn
Wskazanie Wydarżeń targowych, Wystaw cży kierunkóW ńisji gospodarczych, oszacowanie
budżetu dżiałań promocyjnych towarzysżących prżygotowanju do wdrażania nowego modelu
biznesoWego),

rekomendacje W żakresie reorganiżacji przedsiębiorstwa i prżygotowania go do działaIności
eksportowej (np. organizacja działu eksportu, logistyki eic,),
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opracowanie koncepcjiWejścia na rynek za8raniczny, Wraz ze szcżegółowym określeniem za,
dań zwiążanych ż przygotowaniem do Wdrożenia nowego mode]u biżnesowego na posżczególnvch rvnkach,

rekomendacje W zakresie nabycia oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesóW
biznesowych j nabycia nowych środkóW trwałych W zwiążku ż przygotowaniem do internacjonalizacji działalności(tam 8dzie dolycży),
Efektem realizacji uslugi będzie przy8otowanie nowego modelu biżnesowego zwiążanego z internacjonalizacją działalnościfirmY PPUH ,,KoMIREx" sp, j, Jan Adam Mirońcżuk W formie dokumentu/opracowania w Wer,
sji elektronicżnej; prżedmiotowe opracowanie będzie stanowiło element dokumentacjiaplikacyjnej do Działania 1,2.Internacjonaliżacja MŚP W ramach Po Polska Wschodnia 2014-2o2o

2,
3,

Kod i nażWa cPV: 72221000_0 Usługidoradcze W żakresie analizy biżnesoWej

Zamawiający nie prżewidUje moźliwościskładania ofert częściowych na poszczególne częścizamówienia oraz ofert Wariantowych,

4, Termin WYkonania Zamówienia

_

do 18.05,2021

lV. opis warunków udżiał!W po§tępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych Wa-

1, o

udżielenje Zamówienia może ubiegać się oferent, który prowadżi dżiaialnośćgospodarczą bądź
posiada niezbędną Wiedżę idośWiadcżenieW 2akresie usłu8 objętych zap}taniem ofertowym oraz
posiada faktyczną zdolność do Wykonania żarnóWienia W tym międży innymi dysponuje praWami, potenc.jałem technicznym iosobowym koniecznym do Wykonania tego zamÓWienia,

Na poiwierdzenie spełnienia tego kryterium oferent zobowiążany jest do złożenia wraz z ofeftą

ośWiadczenia, iź prowadżi działalnośćSospodarczą bądźposiada nieżbędną Wiedżę i dośWiadczenie
W żakresie Usłu8 ob.jętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktycżną żdolnośćdo Wykonania ża-

móWienia, W tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecżnym do Wykonania te8o zamóWienia (wżór oświadcżeniastanoWi Załącżniknr 2 do niniejsze8o

żapytania ofertoWego)
V.

KMeria oceny ofeĘ
1. Zamawiający oceni i poróWna jedynie te oferty, które zostaną złożoneprżez WykonaWcóW spelniają
cych Warunkiokreślone W punkcie lV
2. Przy dokonywaniu Wyboru najkorzystniejszej ofertY Zamawiający stosować będzie kryterium:

.

kryterium,,cenanetto"

l,p

Kryterium

Wa8a kryterium

1

cena netto (c)

rco

ó/.

(%)

Max- ]iczba pUnktÓW
100

Liczba punktóW W kryterium cena netto obliczona żostanie zgodnie ż poniżsżym Wżorem:

cmin/co *100 pkt (100 pkt.)

LP =

GdżieI

LP

liczba punktóW za kryterium cena netio

cmin
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najniźsza Wartośćnetto ofeńy, która WpłynęłaW odpowiedZi na zapyt;nie ofeftowe
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co -Wartośćnetto ofertv rozpatrvwanei

3, ofeńa, która użyska największą liczbę punktóW

(LP), zostanie użnana ża ofertę najkorzystniejsżą,

Wyceny Wykonane W Walutach innych niż PLN, będą przelicżone na PLN na dzień poróWnania ofert po kUrsie
średnimNBP z dnia ostatecznego terminu składania ofeń.

Vl.Miejsce i termin składania ofeń.
1, ofertę Wraz ż załącznikami należy składać pisemnie, tj, osobiście, dro8ą pocżtową na adres: PPLJH
"KoMlREX" sp, j, Jan Adam Mirończuk, ul. Tadeusza Kościusżki92, 17_3o0 siemiatycze ]ub prżesłaće
mailem na adres: tmironczuk@komirex.com,pl;
2- ostateczny termin skladania ofeń upływa dala| 12.a4.żoż1,f. o godżinie: 12:00. Licży się data Wpły
Wu ofeńy do biura Zamawiające8o na adres: PPUH "KoMlREX" sp. j, Jan Adam Mirończuk, ul, Tadeu
sża KoŚciuszki 92, 17 300 siemiatycze; W prżypadku ofeń prżesłanyche mailem decyduje data Wy
śWietlenia Wiadomości na komputerze odbiorcy,

3,

ofeńa Winna być sporżądżonaW jednym egzemplarżu na formUlarżU ofertowo-cenowym stanowią,
cym żałącznik nr 1do niniejsze8o zapytania ofertowe8o iz8odna ze szcze8Ółowym opisem przedmio,
tu zamówienia,

4,

5,

oferta i zaiącznik powinne być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do repreżentacji oferenta z8odnie ż formą reprezentacji określoną W rejestrze sądowym lub innym dokumencie,
WłaŚciwym dia danej formy or8aniżacyjnej oferenta albo przez osobę umocowaną prżez osobę
upraWnioną, przy czym pełnornocnictwo musi być załącżone do oferty, W przypadku ofeńy Wyslanej
na adres e mail ofeńa powinna żaWierać dane osoby uprawnjonej do sporządZenia i podpisania ofer
ty (skan podpisane8o formularża oferty Wraż z załącżnikami),
Do formularża oferty oferent dołącża ośWiadczenie iź prowadżi działa]nośćgospodarcżą bądźposia
da niezbędną Wiedzę i dośWiadczenie W zakresie dostaW bądź usług obietvch zapvtaniem ofertowvm
oraz posiada fuktyczną zdolnośćdo Wykonania zamóWienia W tym międZy innymi dysponuje praWami, potencjałem technicżnym iosobowym koniecżnym do wykonania te8o żanróWienia (Wzór

ośWiadczenia stanoWiZałącZnik nr 2 do n]niejsże8o żapytania ofertowego),

6,
7.
8,

oferent poniesie Wsżystkie kosżty związane z prżygotowaniem i złożeniem ofefiy.
oferent może żłożyćtylko jedną ofeńę

W

odpowiedżi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofeńowe, formularz ofeńowo-cenowy oraż Wzór ośWiadczenia dostępne są do pobrania
na stronie internetowej Zamawiające8o:

Vll. Dodatkowe informaCje i Wymagania zamawiającego:
1, Termin związania ofertą - Wykonawcy będą związani ofeńą pżez okres minimum 30 (słownie: trzy
dżieści)dni licżąc od dnia upływu terminU składania ofert.

2.
3.
4.
5,

Po dokonanju Wyboru oferty ZarnaWiający poinformuje o tym oferenta.

Jeżeli oferent, kiórego oferta Została Wybrana, uchyli się od Zawąrcia umowy, Zamawiający może
Wybrać ofertę najkorżystniejszą spośród pozostałych ofeń, bez przeprowadzania ich ponownej oceZamawiający żastrżega możliwośćunieważnienia postępowania na każdym jego etapie,
Nie prżewiduje się składania ZamóWień użupełniaiącvch,
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Dane do kontaktu w sprawie zapytania ofeńowego:
lmię i nazwisko: RadosłaW Mirończuk
e,mail: r.mironczUk@komirex,com.pl;
ft|. +4a 602725332_

lx.zAtĄczNlKl:
Załącznik nr

załącznik nr

,/') ^

1-

2 *

Formularz oferiowo aenowy

ośWiadczenie

Z_k,,,,*/

W

(podpisy, piecZęć firmoWa)
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siemiatycze, 6 kwietnia 2021
(miejscoWość, data)
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