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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy sig z proSb4 o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

zewnqtrznej uslugi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w

ramach Dzialania 6.1 ,,Paszport do eksportu" osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na

rynti-u migdzl'narodowym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz.4l4 2p62. zm.).

Tytul projektu:

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby Jirmy KOSPLAST Ewa Kubit.

Termin realizacii proj ektu:

01.09.201 1 - 09.12.2011

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawiera6 nastgpuj4ce elementy:

r' informacjg o dacie rozpoczgcia przygotowywania dokumentu;
/ opracowania dotycz4ce analizy konkurenryjnej przedsigbiorstwa pod kqtem

produkt6w lub uslug przedsigbiorcy;

r' opracowania dotycz4ce wyboru rynk6w docelowych dzialalnosci eksportowej;
y' opracowania dotycz4ce badania wybranych rynk6w docelowych;



r' opis biez4cej sytuacji przedsigbiorstwa w najwazriejszych obszarach

funkcjonowania

i prognory rozszetzenia dzialalno6ci przedsigbiorcy ze szczeg6lnyrn

uwzglpdnieniem rozwoju poprzez eksport;

analizg SWOT dla eksportu kaZdego rodzaju produktu/uslugi na kaidym z

planowanych rynk6w docelowych;

opis cel6w i shategii eksponowej:

rekomendacjg rozwoju dzialalnoSci eksportowej;

wskazanie i uzasadnienie wyboru dzialan do realizacji przez przedsigbiorcg

spoSr6d wymienionych w $ 40 ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju

Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 t. w sprawie udzielania prz.ez Polskq

Agencjq Rozwoju Przedsiqbiorczofici pomocy finansowej w ramach Programu

Operccyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z

p6in. zm.) oraz Rozporzqrlzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2

lutego 2009 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w w sprowie udzielania przez Polskq

Agencjq Roz,,uoju Przedsigbiorczoici pomocy fnansowej w ramach Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 @2. U. Nr 19, poz. 103)

szacowan4 wielko56 koszt6w niezbgdnych do sfinansowania dzialan koniecznych

do zrealizowania opracowanej strategii

wstgpny harmonogram wdra2ania strategii eksportowej

Termin waino6ci ofertv: 09.12.201b.

Termin skladania ofert do dnia: 16.1 1.201 1r.

Prosimy o przeslanie oferty poczte elektroniczn4 na adres mailowy:
j.guzek@akces.naklo.pl lub faksem na ff 5238534701ub listem poleconym na adres:

KOSPLAST Ewa Kubit, Kosowo 9. 89-115 Mrocza.

ZapT,tane ofertowe zamieszczono w siedzibie sp6lk.



I W OOarCru o nElsteDurace

- cena - maksymalnie 55 punkt6w
- termin realizacji - maksymalnie 5 punkt6w
- do5wiadczenie - rnaksymalnie 35 pudct6w
- wdraianie Planu rozwoju eksportu - maksymalnie 5 punkt6w

Maksymalna ilodi punkt6w: 100

Zamawiajqcy wybierze najkorzystniejsz4 ofertp, kt6ra uzyska najwytsz4 ilof6
punktdw w oparciu o ustalone kryteria.

/cz)'teloy podpis, piecz4lka beneficj enta,/

ditr#i'v
Uv----


