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z rea|izacią
W związku

nr PolRo3.o3.o3'.10.oo29l18
reatizowanej
w ramach

".illff;iii.1i:l':H['/1''ff*r.TJ:"ie
Działania3.3. ,,Wsparciepromocj|oraz
w pnedsiębiorstwach,,,
dofinansowaniaProjektu ||l osi priorytetowej
,,Wsparcieinnowaryjności
_ Go to Brand,,w rainach
przedsiębiorstw",
Poddzia|anie
3,3.3,,WsparcieMŚP W promocjima.ekproduktowych
internacjona|izacji
i innowacyjnych
Rozwój2ot4 - 2o2o.
ProBramuoperacyjnegoInteli8entnY
przedsiębiorry.
w zakresieumiędzyndlodowienia
ofertycenowejna zakupusługiszko|eniowej
Zwracamysięz 1irośbą
o przedstawienie
l'ZAMAW|AJĄCY
REGoN:368796318
DosEB|TssP. z o.o., u|.Mazowieck?43. 92_22IŁoóź,,N|P:7282823991,
prognmiepromocji>>'
poprzezudzialw branżowym
produktu
na rynkachzagranicznych
TytulProjektu:<<Promocja
"cANGo.sKET"
ofertowe8o(zasadakonkurencyjności)
|. Trybzamów|€ n la: zamówieniebędzieudzielanew trybiepostępowania
przedsiębiorstwa.
w zakresieum|ędzynarodowienla
ll. Przedmiottamów|enla:Zakupusługiszko|en|owej
Kod zamów|enla wed|u8 Wspólnego Slownlka Zamów|eń(CPV)8050000-9- usłu6iszko|eniowe
pnedsiębiorcy,
w którymwezmąudziałpracownicy
rl|.opts pnedńiotu zamówlen|a:chcemyzakupićusługiszkolenioweumiędzynarodowienia
przedsiębiorcY>
w zakresieumiędzynarodowien|a
Szko|enie
musidotyczyćrynków:
W ramachzadaniapracownlc1firmywezmąudziałw szkoleniach
H|szpanii,
wie|kiejBrytanii,Chinskim,lzrae|a.
EmiratówArabskich,U5Ą Portuga|li,
Zjednoczonych
musząwchodzić:
W zakresuusługiszko|eniowej
- aspeĘ pnwne dostępudo rynków:zjednoczonych
Hiszpanii,
WielkiejBrytanii,Chinskim,Izrae|a
EmiratówArabskich,U5Ą Portugali|,
. warunk|ce|no.spedycyjne
w zakresiehand|uspecjalistycznym
5pnęteme|ektronicznym
- obostrzenia
prawnąaletakże
sprzętemelektronicznym.
Ekonomiczne,
w szczególności
obrotuspecjalistycznym
dotyczącehandluw ogó|ności,
spo|eczne(czy|inp' informacjedotyczącezachowańi wymagań)
- atesty,certyłikaty,
. nakazy,zakary,wyk|uczenia
któr€ trzebamieć,z jakiegoĘpu
sprzęteme|ektronicznym
dotyczącespecialistycznym
komponentówprodukować'
. obowiązkiproducenta
. formyi zasadyobniżenia
ryzykafinansowego
ryzykaeksportowego,
- zasadywymianVtowarowej
- zasadywprowadzenia
produktów
. obowiązkipodatkowe
. zasadygwarancjii rękojmi
. 2asadywspółpracy
z partneramihandlowymi- ich wymaganlai oczekiwania
. ctal wszystkoco związanez wwozemtowarów
- Z8odności
przepisamii regu|aciami
us|ug,usług
doĘcząrymieksportui transferuproduktów,oprogramowania,
ze wszystkimiobowiązującymi
pnesylui szyfrowaniadanych,wsparciai technologiifirmyDosebits'
prryużyciukanałówe|ektronicrnych,
na od|eg}ośc
świadczonych
pny użyciuterminalimobilnychw poszczegó|nych
.zagadnieniaprawne,statystyczne
metodpłatności
i technicznedotycząceelektronicznych
krajach.
- ekspansja-ragadnieniaprawnei businessowe:
- eksporttowarów:jegomode|e,obowiązkidla po|skiego
eksportera;
- eksportwhsności
i zEA, |ic€ ncjobiorcą,na co na|eży
zwrócićuwagę;
na rynkuamerykańskim
zawarcieumowylicencyjnej
inte|ektualnej:
- nawiązanie
prawne,wYmogi;
różnice,konsekwencje
z agentemidystrybutorem:
Wspriłpracy
- uwagiprakĘcznerozszezeniadzia|aIności
Hiszpanii,
Wie|kiejBrytani|,
EmiratówArabskich,UsĄ Portuga|ii'
chińskim,
na kra.ieZjednoczonych
stanu,r€ 8ionu, miasta,wiza,za|oź€ niakontabankowego;
|zrae|a:
wybórnajkoŹystniejszego
- konsekwencje
Hiszpanii,WielkiejBrytanii,Chińsklm,|zrae|a
poditkowena tereniezjednoaonychEmiratówArabskich,U5Ą Portuga|ii,
;
Miejsceszkolenia- Łódź,Poznań
|v. Wvkonan.capr.€dm|otu zaB!ów|gn|apubl|cznęgo:
jednostekorganizacyjnych
gospodarczą
ti' ośóbfizycznych,
dziatalność
zapytanieofertoweJestskierowanedo podmiotówczynnieprowadzitcvch
(weryfikowane
popnezwg|qddo cEIDG/KRS)
gospodarczą
prawną,bądźosób prawnychprowadzących
posiadająrych
działalność
edolność
tj. w systemiebaza
Formy upublicznieniazapytanlaofertowego:umieszczeniezapwaniaofertowegona dedykowanejstronie inteanetowei,
konkurencyjności;
V. Warunk|dosĘpu / udz|ałuu pogĘpowan|Uofertowymofa. opls śposobudokonywanlaoc€ny |chspe|niańia:
Kóry:
możebraćudz|a|wykonawca,
w postępowaniu
oraz potenciałniezbędnydo ich należytego
związanychz rynkamiza6ranicznymi
w prowadzeniuusługszko|eniowych
a} posiadadoświadczenie
nie krótszeniż5 |at
świadczenia,
zaświadęeniem
nie starsrymniżl. miesiąc
wobeczus i us - potwierdzone
b) nie posiadaza|egłości
ptzedmiotuzamóWienia.
rea|izacjI
a takżezasoĘ ludzk|enlezbędnedo prawldłowej
technicznyi organizaeyjnyc) posiadapotencjał
d) zagwarantuje
udziałw szkoleniuagentace|ne8oz uprawnieniami
p|anszko|en|a
e) do ofertydoĘczyprrykładowy
VL Warunkludzlaluwpostepowanlu:
1. Warunki,dotycząceofeńy:
netto i bruttow PLN,termin
cenęj€ dnostkową oraz całkowitą
oferta powinnazawierać:nazwęi adresoferenta,datę sporządrenia,
a} Złoźona
podmiot{lub upoważnionego
pełnomocnika
podpisosoby upowaźnionej
wraz z
do reprezentacj|
ofeńy, warunkii termin płatności,
Yvażności
pieczątką
imiennąi firmgwą
nr 3) w językupo|skim.
b)ofertapowinnabyćprrygotowananaformu|anuofenowym(Za|ącznik
r.
c) ofertapowinnabyćważn1minimumdo dnia:30,08.2019
składania
ofertwariantowych
i/|ubczęściowYch'
nle dopuszczamoż|iwości
d) zamawiający
e}ofertamusizawieraćwszystkiewymaganezałączniki
pośtępowanla
bez podaniaprzyczynyna
2. zamawiający
zastrze8asobieprawodo zmianywarunkówudzieleniazamówieniaorazdo unieważnienia
.{ł
każdym
etaplejego truan|a.
v|l.Warunkl,dotycrąc€ o terenta,
ofe't wariantowych
ani częściowych
1. nie dopuszcza5ięskładania
2. ofertynależyskładaćob||eatoryjniewformiepisemnej
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Unia Europejska
EuropgskiFundusz
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Doofelty należvzałącz't,ć
wszystkiewskazanew zapytaniuzałączniki
czas3wiązania
oferą - minimumdo końcaterminujej ważności
określoneBo
w zapytaniuofertowym
oferent,składając
ofertę załączydo ofertyoświadczenie
o brakupowiqzańosobowychi kapitalowychw stosunkudo Zamawiającego
(zaĘcznik
nr 1)
(załącznik
zamówienia
nr 2)
oferentzłoży
oświadczenie
o zdo|ności
do wykonania
Terminważności
ofertydo dnia:30'08'2019r
.
skhdaćw językupo|skim
ofeĘ na|eży
oferta powinnabyćpodpisanaprzezosobyupoważnione
do reprezentowania
firmy
oferty na|eźy
składać
w PLN|u!'/iw EURz podanącenącałkowĘzamówienianettoi brutto
z wymaganychoświadczeń
brakktóregoko|wiek
lub dokumentów|ubzałączenia
ich w niewłaściwej
formieczyteżniezgodniez
wymogamiokreś|onymi
w zapytaniuofertowym{np'niewype|nienie
wszystkichrubrykfolmu|arzaoferty)|ubzłoż€ nieofertypo terminie
- takaofertanie będzierozpatrywana,
spowodujewyk|uczenie
oferentaz udziałuW postępowaniu
zamawiający
zastrzegasobiemoż|iwość
zmianywarunkówzapytaniaofertowego,jegounieważnienia
|ubzakończenia
bezwyboru
Oferenta,
z|oźen|e
ofertyprzezoferentanie gtanowizawarciaumowya ofertysąp.zygotowywane
wyłącznie
na kosztofer€ nta,
udziałoferentaw postępowaniu
roszczeńwobecZamawiającego,
ni€ skutkujepowstaniemjaklchko|wiek
załącznIki
wymienionew zapttaniuofertowym5tanowiąjegointegralną
część,

Natw. kMerium
Csna

Plnklacla

I mra
ofoEnt podrJącY D'n|żstą cgnę (w P|'N lub/I w zuRl utys|o na,więklt
|ieĘ punkliw w danYm k'ytg.ium Porównani6
nasĘpl w spo!ób po|€t.iącY n. obl|d.n|u stGunlu eny w ofcrcie ż nalĄ|isrą c.ną do c€ny bad'neJ ofeńy. ||ośćpqnttów
prryrnawanych poszcrc8ó|nym of..tom n.stąpi w wynilu pnemnożc6i' otĘymaneto i|oa:u popną 1oo.
l( csm - (Merilm en. ! (C nim / C boo x 1CO
c m|n . ena Bjnii3reJ ofrńy
c bof - c.m badangi ofeńv
obcri - wartolć t'trńwienia
w pnyPadku podania mńoŁi
of.ń w E|uci!
będrie pne|icrąna na złoltówki vodług
.rcdńl.ró kuń! NBpż dn|. ótMrcl. of€ ń .

waga lOO X

Krvteńuń 1. Cena:
Ocenaofertdokonywana
napodstawie
będzie
cenybruttozareaIizację
całego
zamówienia
według
następującego
wzoru:
Najniźsza
cenabruttooferty

pkt.
x100=
Cenabruttoofertybadanej
ocena spelnieniaw/w warunkówudziafuw postępowaniu,
o którychmowaw pkl V dokonanazostaniena podstawieoświadczenia
oferenta,
które8owzór stanowiZaĘcznikiN L,2,3 orclprzedłożolrych
dokumentów(dot.pktV!!)metodąwarunkugraniczne8o
spetnia/niespełnia.
Na
pisemnydowód na oko|iczność
jednegoIubkitku
żądanie
Zamawiająceto
w terminietygodniaod żądania
oferentpowinienpnedłoźyć
spełnienia
w/w warunków(np.zaświadczenie
wydaneprzezwłaściwy
organpotwierdzające
spelnienietegowalunku)'W przypadkunie przedłożenia
takiego
z postępowania,
dowoduZamawiający
wyk|uczenia.oferenta
pisemnie.W
będzieuprawnionydo jednostronnego
o czymzostanieon powiadom|ony
takimprrypadkuzostaniewybranakolejnaofeńa, która uzyskała
najwlększą
liczbępunktów.
za najkorzystniejszą
ofertę zostajeuzRanaoferta, która nie podlegaodrzuceniui zdobędzienajwiększa|iczbępunktów w ramachpowyższych
kryteriów.
Wlbór oferĘ udokumentowany
zostanieprotoko|em,
zostanązeblaneoferty.
do któregoza|ączone
lX. Termln,m|ejscei sposóbsk|adaniaofurt:
pocztyelektroniczngj
na adres:biit|o dosebits'com
oferta powinnabyćprzeshnaza pośrednlgtwem
Terminskładania
zapYtaniaofertow€ 8 ą liczącod następnegodnia po upub|icznieniu,
ofeń:7 dni od dnia upub|icznienia
za datę zlożeniaoferty
uwaźać
siębędziedatqdostarczenia
ofertydo zamawiającego,
oferentnie możedokonaćzmianw oferc|elub Wycofaćofertypo jej złożeniu,
wyłonienie
wykonawcynasĘpiw terminiedo 9 dni od dniaupływuterminuskładania
ofert
ostat€czrryterminskładania
ofćrtupływa
dnia:20.08.2019
r.
W przypadkuofertdostarczonych
osobiście
lub pocztąliczysię datawpływuofertydo biurazamawiające8o.
W pnypadkuofertprres|anych
drogąelektroniczną.
decldujedatai godzlnawp|ywuna podanyadres pocztye|ektlonicznej
podąnypgwyżej.
oferty,które wpĘną po upływieterminuskładaniaofeń nie będąrozpatrywane'
X. M|eiscepubllkacjiwynlkupostępowanla:
zapytanieofe.towe.ti:
w takisposób,w jakizostałoupublicznione
- |inkdo stronv;www'dosebits.com;
al umieszczenie
zapytaniaofertowegona stronieinternetowejzamawiające8o
zapytaniaofertowegonadedykowanejstronieinterneto!\'ej,
b) umieszczenie
tj. w systemiebazakonkurencyjności;
prawozmianypostanov,ień
przypadkach:
zamawiający.astrzega
umowyw następujących
1) zaistnieniaoko|icznościslływyźszej,
. Go to Brand,
2| zmianyregu|aminu
działania
3.3.3wsparc|eMśPpromocjimarek produktowych
projeku w ramachdziałania
3} zmianyumowyzawańejpomiędzyZamawiającym
a PARPo dofinansowanie
3;3'3WsparcieMśPpromocji
- Go to Brandw tym zmianyharmonogramu
marekproduktowych
rzeczowo-finansowego
lub analogicznego,
4) zmianbędącychnastępstwemoko|iczności
leżąrychpo stroniezamawiającego
np. kqniecznośc|
wykonaniadodatkowychprac,których
|ubznaczącoutrudniprawidłowe
wykonanieUmowy,wykonanieprzedmiotuUmowyw sposóbobarczony
brak1vykonania
uniemoźliwi
wadamiistotnymico uniemoż|iwi
wykonanieprzedmiotuUmowyw.usta|onym
terminią
5) na mocyporozumienia
stron.
XI.Za|ączn|kl:
1. Załącznik
nr 1. oświadczenie
oferentao brakupowiązań.
2,za|ącznik
fir 2. oświadczenie
o zdolności
oferentado wykonania
zamówienia.
3' ZaĘcznik'nr
3 - Formu|arzoferty.
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