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Niwy, 14.08.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/08/2018 

 
Dotyczące: zakupu usługi doradczej związanej z organizacją spotkań z potencjalnymi partnerami 

handlowymi w ramach udziału Zamawiającego na misji handlowej na Ukrainę oraz usługi doradczej 
związanej z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w zakresie wyszukiwania, 

selekcji, nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynku ukraińskim 
 

 
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr POPW.01.02.00-26-0018/17 pn. „Rozwój 
działalności eksportowej na nowych rynkach zagranicznych firmy SUPLO Sp. z o.o.’’ w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi 
priorytetowej: I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. 
 
Niniejsze postępowanie ofertowe o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania 
rynku, określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju obowiązujących od dnia 23 sierpnia 2017 r. w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej: „Wytycznymi Ministra 
Rozwoju”. 
 
 
Firma SUPLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwraca się z prośbą o złożenie oferty  
handlowej na: 

1. Zakup usługi doradczej związanej z organizacją spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi 
w ramach udziału Zamawiającego na misji handlowej na Ukrainę 

2. Zakup usługi doradczej związanej z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego 
w zakresie wyszukiwania, selekcji, nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynku 
ukraińskim 

 

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie: 

• http://suplo.pl/ 
 

1. Zamawiający: 

SUPLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Niwy 8 
26-021 Daleszyce 
Tel: 605 572 003 
e-mail: suplo@suplo.pl 
NIP: 6572421585 
REGON: 292427350 

http://suplo.pl/
mailto:suplo@suplo.pl
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2. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Kod zamówienia CPV - 79411100-9 (Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej) 

Zadanie 1 

Usługa doradcza związana z organizacją spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach 

udziału Zamawiającego na misji handlowej na Ukrainę 

 

Usługa doradcza w swoim zakresie powinna obejmować organizację spotkań z potencjalnymi partnerami 

handlowymi w ramach udziału Zamawiającego na misji handlowej na Ukrainę. Zakup usługi w zakresie 

organizacji spotkań jest niezbędna do pozyskania jak największej liczby potencjalnych partnerów 

handlowych, a co za tym idzie prawidłowej realizacji przedmiotowego projektu i osiągnięcie zamierzonych 

celów. Usługa doradcza w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi 

obejmować będzie: 

• poszukiwanie potencjalnych partnerów biznesowych, 

• przygotowanie bazy klientów 

• organizacja spotkań 

 

 

Kod zamówienia CPV - 79411100-9 (Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej) 

Zadanie 2 

Usługa doradcza związana z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego  

w zakresie wyszukiwania, selekcji, nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynku 

ukraińskim 

 

Usługa doradcza powinna obejmować wyszukiwanie, selekcje oraz nawiązanie kontaktów  

z partnerami zagranicznymi na rynku ukraińskim w celu prawidłowej realizacji przedmiotowego projektu. 

Usługa doradcza ma na celu zmniejszenie ryzyka podjęcia niekorzystnej współpracy w możliwie w 

najszerszym zakresie w związku z wejściem Zamawiającego na nowy rynek zagraniczny.  

Potencjalny wykonawca przygotuje bazę potencjalnych kontrahentów, partnerów biznesowych,  

a następnie zdobędzie jak najwięcej informacji na ich temat oraz ich działalności na danym rynku. 

 

Wykonawca w procesie wyboru odpowiedniego partnera biznesowego w zakresie dystrybucji wysokiej 

jakości nawozów mineralnych na rynek ukraiński powinien wziąć pod uwagę: 

• możliwości rozwojowe kontrahenta 

• wielkość gospodarstwa rolnego, czas funkcjonowania na rynku 

• możliwości finansowe gospodarstwa rolnego 

• gamę oferowanych produktów 
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Usługa doradcza w swoim zakresie powinna obejmować: 

• poszukiwanie potencjalnych partnerów biznesowych, przygotowanie bazy; 

•  dokonanie selekcji, weryfikacji wiarygodności, reputacji oraz kondycji finansowej potencjalnych 

partnerów na terenie Ukrainy; 

•  nawiązanie kontaktu z potencjalnymi partnerami, analiza i rozeznanie wymagań warunkujących 

rozpoczęcie współpracy; 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia: 

 Złożona oferta musi zostać sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 Formularz Ofertowy; 

 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia (Załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego nr 3/08/2018), o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego;  

 Oferta złożona po terminie lub niekompletna lub nie zawierająca wymaganego oświadczenia 
(Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/08/2018) nie będzie podlegała rozpatrzeniu; 

 Przedstawiona oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ceny 
mogą być podane w PLN lub EUR. Zamawiający w przypadku ofert w walucie EUR do przeliczeń 
zastosuje średni kurs NBP z dnia opublikowania informacji o wyniku postępowania ofertowego; 

 Wykonawca zobowiązuje się do odbycia minimum dwóch wizyt w siedzibie Zamawiającego  
w celu omówienia szczegółowych elementów prac związanych z prawidłową realizacją przedmiotu 
zamówienia. Dokładny termin spotkań zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  

 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty; 

 Ważność oferty minimum do dnia 12.10.2018 r. 

 Powyższe warunki dotyczą zadania 1. oraz zadania 2. 
 
 
Zamawiający warunki udziału w postępowaniu będzie oceniał zerojedynkowo:  
- spełnia (1pkt) 
- nie spełnia (0pkt) 
 
4. Kryteria oceny oferty 

 Kryterium 1 – Cena usługi brutto w PLN 

 Kryterium 2 – Termin realizacji zamówienia w dniach 
 
Powyższe kryteria oceny odnoszą się do zadania 1 oraz zadania 2. 
 
5. Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty 

 Cena usługi brutto w PLN – waga max. 60 pkt. 

 Termin realizacji zamówienia w dniach – waga max. 40 pkt. 
Razem: 100 pkt. 

 
6. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 
 

 Punkty za kryterium „Cena usługi brutto w PLN” zostaną obliczone według wzoru: 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
Strona 4 z 8 

Cena oferty najtańszej (kwota brutto) 
----------------------------------------------------   x 60 = liczba punktów 
Cena oferty badanej (kwota brutto) 

 

 Punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia w dniach” oznaczają punktowanie max. 40 pkt. 
za zadeklarowane najkorzystniejsze warunki wg wzoru: 
 

 
Najkrótszy termin wykonania usługi 
-------------------------------------------------------   x 40 = liczba punktów 
Termin wykonania usługi badanej oferty 

 

Termin realizacji zamówienia w dniach liczony jest od dnia następnego po dniu wyboru Wykonawcy, 
jednakże maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć terminu 12.10.2018 r.  

 
7. Termin składania ofert 

Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim do 21.08.2018. r. za 
pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wskazanego w pkt. 1 zapytania ofertowego lub 
w formie papierowej poprzez Pocztę Polską lub papierowo osobiście w siedzibie zamawiającego. 

 

8. Termin realizacji usług  
Zadanie 1.  
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy jednakże nie 
później niż do 12.10.2018 r.  
 
Zadanie 2.  
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy jednakże nie 
później niż do 12.10.2018 r. 
 

9. Informacja na temat zakresu powiązań osobowych lub kapitałowych 

 W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w 
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 



 

 
 
 
 

 
 

 
Strona 5 z 8 

 
10. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy 
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych  
od Zamawiającego uniemożliwiających realizację planowanego projektu.  
Przez okoliczności niezależne od Zamawiającego należy rozumieć: klęski żywiołowe (powodzie, lawiny, 
sezonowe pożary itp.), katastrofy, awarie, niespodziewane wypadki itp. 

 
11. Informację o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
12. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
13. Informacja o planowanych zamówieniach 

Zamawiający nie przewiduje udzielania tego typu zamówień. 
 
14. Rozstrzygniecie postępowania ofertowego 

Analiza ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany przez Zamawiającego. 

 Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpi z pełnym poszanowaniem 
zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, jawności i przejrzystości oraz przy 
dołożeniu wszelkich starań w celu zapewnienia bezstronności i obiektywności wyboru. 

 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez 
wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego  
w trakcie jego trwania. 

 Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie przed podpisaniem umowy, bez 
podawania przyczyn. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru jakiejkolwiek 
oferty. 

 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 5 dni od terminu składania ofert wskazanego w pkt.7 

 Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, którzy 
złożyli oferty oraz poprzez umieszczenie tej informacji na tożsamej stronie internetowej, na której 
upublicznione zostało niniejsze zapytanie ofertowe. 

 Informacja o wynikach postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało 
upublicznione zapytanie ofertowe. 

15. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień 
Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego oraz postępowania z nim związanego, 
zainteresowani mogą składać w formie elektronicznej na adres e-mail: suplo@suplo.pl 
 
 
………………………………………………………………….. 

Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego  

mailto:suplo@suplo.pl
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Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy  
do zapytania ofertowego nr 3/08/2018 dotyczącego wyboru wykonawcy usługi doradczej w zakresie 
organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału Zamawiającego na misji 
handlowej na Ukrainę oraz usługi doradczej związanej z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu 
biznesowego w zakresie wyszukiwania, selekcji, nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi  
na rynku ukraińskim 
 
 
 
Data sporządzenia oferty:………………………….. 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nr 3/08/2018 
 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/08/2018 dotyczącego wyboru wykonawcy usługi doradczej  
w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału Zamawiającego 
na misji handlowej na Ukrainę oraz usługi doradczej związanej z przygotowaniem do wdrożenia nowego 
modelu biznesowego w zakresie wyszukiwania, selekcji, nawiązania kontaktów z partnerami 
zagranicznymi na rynku ukraińskim z dnia 14.08.2018 r. składamy niniejszą ofertę na wykonanie 
przedmiotu zamówienia: 
 
Dane oferenta: 

Nazwa:……………………………………… 

Adres:………………………………………. 

NIP:…………………………………………. 

 

Dane Osoby Kontaktowej: 

Imię i nazwisko:…………………………………………….. 

Adres email:…………………………………………………. 

Telefon:……………………………………………………….. 

 
 
Kod zamówienia CPV - 79411100-9 (Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej) 

Zadanie 1 

Usługa doradcza w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach 
udziału Zamawiającego na misji handlowej na Ukrainę 
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Kwota netto  

Kwota brutto  

Waluta (PLN/EUR)  

Stawka VAT  ( w % )  

Termin realizacji zamówienia w dniach  

 
 
Termin ważności oferty………………………………….. 
 

Informacja dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….……..………………………

…………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………….…………………………………

…………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………….…………………………………

…..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………….……….……..…………………

………………………………………………………..……………………………………………………………….…………..………………………………………… 

 

 

Kod zamówienia CPV - 79411100-9 (Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej) 

Zadanie 2 

Usługa doradcza w związana z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego zakresie 

wyszukiwania, selekcji, nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi na rynku ukraińskim 

 

Kwota netto  

Kwota brutto  

Waluta (PLN/EUR)  

Stawka VAT  ( w % )  

Termin realizacji zamówienia w dniach  

 
 
 
Termin ważności oferty………………………………….. 
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Informacja dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….……..………………………

…………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………….…………………………………

…………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………….…………………………………

…..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………….……….……..…………………

………………………………………………………..……………………………………………………………….…………..………………………………………… 

 

Wyjaśnienie do kryteriów oceny 

Cena netto, Cena brutto, Stawka VAT - Należy podać cenę netto i brutto w walucie PLN lub EUR  
(wraz ze wskazaniem waluty) oraz ze stawką podatku VAT w % 
Termin realizacji zamówienia w dniach - Należy podać liczbę dni realizacji zamówienia, jednakże maksymalny termin 

realizacji zamówienia nie może przekroczyć terminu 12.10.2018 r. 

 
 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/08/2018 
 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 
 
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem  

a Wykonawcą, polegające na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

 
 
 
……………………………………………………… 
Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 


