Kraków, 10.07.2013 r.
Zamawiający:
APOGEO Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 10
31-429 Kraków
Tel. 12 397 76 76, 12 397 76 77
NIP: 6751442109
REGON: 121415641

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
PLANU ROZWOJU EKSPORTU
Firma APOGEO Sp. z o.o. niniejszym informuje o otwarciu postępowania wyboru
Wykonawcy na wykonanie następującej usługi - opracowanie dokumentu "Plan rozwoju
eksportu" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie
6.1 "Paszport do eksportu", na potrzeby dotacji UE (Działanie 6.1 "Paszport do eksportu").
Przedmiot zamówienia: Plan rozwoju eksportu firmy APOGEO Sp. z o.o.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.07.2013r.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

W ramach składanej oferty niezbędne jest podanie następujących informacji:
informacje dotyczące oferenta:
a) pełna nazwa oraz adres pocztowy,
b) numer wpisu do KRS lub innego właściwego rejestru (z podaniem rejestru),
c) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu osoby kontaktowej;
data sporządzenia oraz termin ważności oferty;
cena całkowita netto i brutto;
wstępny kosztorys przygotowania Planu Rozwoju Eksportu obejmującego wszystkie
wymagane elementy;
warunki i termin płatności;
maksymalny czas potrzebny do opracowania Planu Rozwoju Eksportu;
informacje o doświadczeniu w sporządzaniu Planów Rozwoju Eksportu w tym na
potrzeby projektów dofinansowanych w ramach Działania 6.1 PO IG;
posiadane referencje (w formie listy: nazwa przedsiębiorstwa, osoba kontaktowa,
numer telefonu).

Przygotowany Plan Rozwoju Eksportu powinien dotyczyć oferowanych przez firmę
APOGEO Sp. z o.o. produktów i usług związanych z sektorem geodezji, budownictwa,
drogownictwa, Fotogrametrii i teledetekcji, GIS (Systemy Informacji przestrzennych) w
ramach następujących branż: Leśnictwo Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Gazownictwo,
Ciepłownictwo, Energetyka, Geologia, Ochrona środowiska, Rolnictwo, Marketing,
Administracja, Służby ratownicze i pożarowe, Infrastruktura, Górnictwo, Edukacja oraz
jednostki Badawczo-Rozwojowe; do wprowadzenia na rynki: Czechy, Słowacja.
Pozytywna ocena przesłanej oferty handlowej będzie możliwa wyłącznie w
przypadku umieszczenia w Planie Rozwoju Eksportu wymienionych poniżej elementów:
1) Analiza konkurencyjna przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług
przedsiębiorcy;
2) Analiza rynków docelowych działalności eksportowej w szczególności
uwzględniająca kryteria wyboru i metodologię badania rynku;
3) Analiza stanu obecnego przedsiębiorstwa w sferze operacyjnej, finansowej i
inwestycyjnej;
4) Prognozy rozszerzenia działalności podmiotu w aspekcie eksportu;
5) Analiza SWOT;
6) Identyfikacja działań eksportowych w kategoriach celów i strategii;
7) Uzasadnienie co do rozwoju działalności eksportowej.

Kryteria decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lp
.

1.

Nazwa

Doświadczenie w
zakresie sporządzania
usług doradczych dla
przedsiębiorstw
(max 20 pkt.)

Kryterium oceny

Ilość
punktów

Ilość projektów zrealizowanych w ramach
świadczenia usług doradczych dla
przedsiębiorstw zakończonych sukcesem:
Powyżej 5
Pomiędzy 1 a 5
Poniżej 1

20
10
0

Wysokość ceny:
2.

Cena
(max 70 pkt.)

W = Cmin / Cn x 70, gdzie:
W – wartość punktowa,

Zależna od
podanej

Cmin – najniższa oferowana cena netto
wśród złożonych ofert niepodlegających
odrzuceniu,

ceny

Cn – cena netto badanej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.

Lokalizacja:
3.

Lokalizacja
Wykonawcy
(max 10 pkt.)

na terenie województwa Małopolskiego, co
umożliwi kontakt osobisty z
przedstawicielami naszej firmy

10

Nie na terenie województwa małopolskiego

0

Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

W oparciu o ustalone kryteria, Zamawiający wybierze ofertę cechującą się najwyższą
ilością uzyskanych punktów, oraz podpisze umowę z wybranym oferentem. W przypadku
uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście
rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na
liście).
Prosimy nadsyłać oferty drogą elektroniczną na adres info@apogeo.pl lub na adres firmy
APOGEO Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 10, 31-429 Kraków do dnia 15.07.2013 r. włącznie.
W przypadku ofert przekazanych drogą elektroniczną, należy przesłać dokumenty do godziny
16.00.
W przypadku ofert przekazanych pocztą lub kurierem, termin złożenia oferty jest tożsamy
z datą stempla pocztowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozpatrywania ofert złożonych niezgodnie
z niniejszym zapytaniem.
Wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w terminie do 10 dni od
zamknięcia naboru.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.apogeo.pl oraz w siedzibie Zamawiającego
mieszczącej się w Krakowie, ul. Łukasiewicza 10.

