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Unia Europ*jska
Europejski tundusz

RÓŹt.oju fl€gionaln€go

zAMAW!AJĄCY
DosEBrs sP. z o.o., u|. Mazowiecka 43, 92-22IŁć/.ź,

OFERTA

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia L1.08.2019 r.

termin ważności oferty: termin i warunki platności:

Liczba |at doświadczenia w prowadzeniu działalnościgospodarczejzwiązanej z zamówieniem:
Liczba referencjl od klientów, którzy zakupi|i usługę szko|enlową związaną z rynkiem zagranicznym
Załączniki*:

L. Potwierdzenie posiadania potencjału technicznego i organizaryjnego, a także zasoby ludzkie niezĘdne do
prawidłowej rea |izacji przedm iotu za mówienia

2. Aktualne zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu
3. Referencje od klientów, któny zakupi|i usługę doradzą
4. Plan szkolenia

Miejscowość idata

* niepotrzebne skreś]ić

TAK! NIE!
TAK! NIE!
TAK! NIED
TAK! NIEtr

W ramach zadania pracownicy firmy wezmą udział w szko|eniach w zakresie umiędrynarodowienia
przedsiębiorcP szko|enie musi dotycryć rynków: 4ednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Portu8a|ii,
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Singapuru, lzraela.
w zakresu usługi szko|eniowej muszą wchodzić: aspeĘ prawne dosĘpu do rynków: liednoczonych
Emiratów Arabskich, UsĄ Portuga|ii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, singapuru, Izraela
- warunki ce|no-spedycyjne w zakresie handIu specja|istycznym sprzętem e|ekronicznym
- obostnenia dotyczące hand|u w ogó|ności, w szczegó|ności obrotu specja|isĘcznym sprzętem
e|ektronicznym. Ekonomiczne, prawne, a|e także społeczne (cry|i np. informacje doĘczące zachowań i
wymagań); nakary, zakary, wyk|uczenia dotyczące specja|istycznym spnętem e|eKronicznym - atesty,
certyfikaty, które tneba mieć, zjakiego typu komponentów produkować; obowiązki producenta; formy i
zasady obniżenia ryryka ekportowego, rrzyka finansowego; zasady wymiany towarowej; zasady
wprowadzenia produktów ; obowiązki podatkowe; zasady gwarancji i rękojmi; zasady wspótpracy z
pańnerami hand|owymi- ich wymagania i oczekiwania; cła i wszystko co związane z wwozem towarów
. Ęodnościze wszystkimi obo^/iązującymi przepisami i regu|acjami dotyczącymi ekportu itransferu
produKów, oprogramowania, usług, ustug świadczonych na od|egłość prry użyciu kanałów
elekronkznych, pzesylu i szyfrowania danych, wsparcia i technologii firmy Dosebits.
- zagadnienia prawne, statystyczne i techniczne dotyczące e|ekronicznych metod platności przy użyciu
termina|i mobi|nych w poszczegó|nych krajach; ekpansja- zagadnienia prawne i businessowe: eksport
towarów: jego mode|e, obowiązki d|a po|skiego ekportera; ekport w|asności inte|ektua|nej: zawarcie
umowy |icencyjnej z amerykańskim |icencjobiorcą na co na|eł zwrócić uwagę; nawiązanie współpracy z
aBentem i dystrybutorem: różnice, konsekwencje prawne, wymogi; Uwa8i praktyczne rozszerzenia
działa|ności na kraje {iednoczonych Em|ratówArabskich, USĄ PortugaIii, Hiszpanii, Wie|kiej Brytanii,
Singapuru, lzrae|a: wybór najkor.ystniejszego stanu regionu, miasta, wiza, założenia konta bankowego;
konsekwencje podatkowe na terenie zjednoczonych Emiratów Arabskich, USĄ Pońuga|ii, Hiszpanii,
Wielkiej Brwanii, Singapuru, lzraela ;
- L2 godzin szko|enia na każdy ze wskazanych rynków ;Miejsce szko|enia - w biurach zamawiającego w

Podpis i pieczątka oferenta


