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W związku z rea|izacią 
".illff;iii.1i:l':H['/1''ff*r.TJ:"ie 

nr PolR o3.o3.o3'.10.oo29l18 reatizowanej w ramach
dofinansowania Projektu ||l osi priorytetowej ,,Wsparcie innowaryjności w pnedsiębiorstwach,,, Działania 3.3. ,,Wsparcie promocj| oraz
internacjona|izacji i innowacyjnych przedsiębiorstw", Poddzia|anie 3,3.3 ,,Wsparcie MŚP W promocji ma.ek produktowych _ Go to Brand,, w rainach
ProBramu operacyjnego Inteli8entnY Rozwój 2ot4 - 2o2o.
Zwracamy się z 1irośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi szko|eniowej w zakresie umiędzyndlodowienia przedsiębiorry.
l'ZAMAW|AJĄCY
DosEB|Ts sP. z o.o., u|. Mazowieck? 43. 92_22IŁoóź,, N|P:7282823991, REGoN: 368796318
Tytul Projektu: <<Promocja produktu 

"cANGo.sKET" 
na rynkach zagranicznych poprzez udzial w branżowym prognmie promocji>>'

|. Tryb zamów|€nla: zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowe8o (zasada konkurencyjności)
ll. Przedmiot tamów|enla: Zakup usługi szko|en|owej w zakresie um|ędzynarodowienla przedsiębiorstwa.
Kod zamów|enla wed|u8 Wspólnego Slownlka Zamów|eń (CPV) 8050000-9 - usłu6i szko|eniowe
rl|. opts pnedńiotu zamówlen|a: chcemy zakupić usługi szkoleniowe umiędzynarodowienia pnedsiębiorcy, w którym wezmą udział pracownicy
W ramach zadania pracownlc1 firmy wezmą udział w szkoleniach w zakresie umiędzynarodowien|a przedsiębiorcY> Szko|enie musi dotyczyć rynków:
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, U5Ą Portuga|li, H|szpanii, wie|kiej Brytanii, Chinskim, lzrae|a.
W zakresu usługi szko|eniowej muszą wchodzić:
- aspeĘ pnwne dostępu do rynków: zjednoczonych Emiratów Arabskich, U5Ą Portugali|, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Chinskim, Izrae|a
. warunk| ce|no.spedycyjne w zakresie hand|u specjalistycznym 5pnętem e|ektronicznym
- obostrzenia dotyczące handlu w ogó|ności, w szczególności obrotu specjalistycznym sprzętem elektronicznym. Ekonomiczne, prawną ale także
spo|eczne (czy|i np' informacje dotyczące zachowań i wymagań)
. nakazy, zakary, wyk|uczenia dotyczące specialistycznym sprzętem e|ektronicznym - atesty, certyłikaty, któr€ trzeba mieć, z jakiego Ępu
komponentów produkować'
. obowiązki producenta
. formy i zasady obniżenia ryzyka eksportowego, ryzyka finansowego
- zasady wymianV towarowej
- zasady wprowadzenia produktów
. obowiązki podatkowe
. zasady gwarancji i rękojmi
. 2asady współpracy z partnerami handlowymi - ich wymaganla i oczekiwania
. cta l wszystko co związane z wwozem towarów
- Z8odności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regu|aciami doĘcząrymi eksportu i transferu produktów, oprogramowania, us|ug, usług
świadczonych na od|eg}ośc prry użyciu kanałów e|ektronicrnych, pnesylu i szyfrowania danych, wsparcia i technologii firmy Dosebits'
.zagadnienia prawne, statystyczne i techniczne dotyczące elektronicznych metod płatności pny użyciu terminali mobilnych w poszczegó|nych
krajach.
- ekspansja- ragadnienia prawne i businessowe:
- eksport towarów: jego mode|e, obowiązki dla po|skiego eksportera;
- eksport whsności inte|ektualnej: zawarcie umowy licencyjnej na rynku amerykańskim i zEA, |ic€ncjobiorcą, na co na|eży zwrócić uwagę;
- nawiązanie Wspriłpracy z agentem idystrybutorem: różnice, konsekwencje prawne, wYmogi;
- uwagi prakĘczne rozszezenia dzia|aIności na kra.ie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, UsĄ Portuga|ii' Hiszpanii, Wie|kiej Brytani|, chińskim,
|zrae|a: wybór najkoŹystniejszego stanu, r€8ionu, miasta, wiza, za|oź€nia konta bankowego;
- konsekwencje poditkowe na terenie zjednoaonych Emiratów Arabskich, U5Ą Portuga|ii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Chińsklm, |zrae|a ;
Miejsce szkolenia - Łódź, Poznań
|v. Wvkonan.ca pr.€dm|otu zaB!ów|gn|a publ|cznęgo:
zapytanie ofertowe Jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzitcvch dziatalność gospodarczą ti' ośób fizycznych, jednostek organizacyjnych
posiadająrych edolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane popnez wg|qd do cEIDG/KRS)
Formy upublicznienia zapytanla ofertowego: umieszczenie zapwania ofertowego na dedykowanej stronie inteanetowei, tj. w systemie baza
konkurencyjności;
V. Warunk| dosĘpu / udz|ału u pogĘpowan|U ofertowym ofa. opls śposobu dokonywanla oc€ny |ch spe|niańia:
w postępowaniu może brać udz|a|wykonawca, Kóry:
a} posiada doświadczenie w prowadzeniu usług szko|eniowych związanych z rynkami za6ranicznymi oraz potenciał niezbędny do ich należytego
świadczenia, nie krótsze niż 5 |at
b) nie posiada za|egłości wobec zus i us - potwierdzone zaświadęeniem nie starsrym niż l. miesiąc
c) posiada potencjał techniczny i organizaeyjny- a także zasoĘ ludzk|e nlezbędne do prawldłowej rea|izacjI ptzedmiotu zamóWienia.
d) zagwarantuje udział w szkoleniu agenta ce|ne8o z uprawnieniami
e) do oferty doĘczy prrykładowy p|an szko|en|a
VL Warunkl udzlalu wpostepowanlu:
1. Warunki, dotyczące ofeńy:
a} Złoźona oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, datę sporządrenia, cenę j€dnostkową oraz całkowitą netto i brutto w PLN, termin
Yvażności ofeńy, warunki i termin płatności, podpis osoby upowaźnionej do reprezentacj| podmiot{ lub upoważnionego pełnomocnika wraz z
pieczątką imienną i firmgw ą
b) oferta powinna być prrygotowana na formu|anu ofenowym (Za|ącznik nr 3) w języku po|skim.
c) oferta powinna być ważn1 minimum do dnia: 30,08.2019 r.
d) zamawiający nle dopuszcza moż|iwości składania ofert wariantowych i/|ub częściowYch'
e} oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki
2. zamawiający zastrze8a sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia pośtępowanla bez podania przyczyny na
każdym etaple jego truan|a. .{ł

v|l.Warunkl,dotycrąc€oterenta, . i t,t"*^ln^
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Do ofelty należv załącz't,ć wszystkie wskazane w zapytaniu załączniki
czas 3wiązania oferą - minimum do końca terminu jej ważności określoneBo w zapytaniu ofertowym
oferent, składając ofertę załączy do oferty oświadczenie o braku powiqzań osobowych i kapitalowych w stosunku do Zamawiającego
(zaĘcznik nr 1)
oferent złoży oświadczenie o zdo|ności do wykonania zamówienia (załącznik nr 2)
Termin ważności oferty do dnia:30'08'2019 r
ofeĘ na|eży skhdać w języku po|skim .
oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy
oferty na|eźy składać w PLN |u!'/i w EUR z podaną ceną całkowĘ zamówienia netto i brutto
brak któregoko|wiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów |ub załączenia ich w niewłaściwej formie czy też niezgodnie z
wymogami okreś|onymi w zapytaniu ofertowym {np' niewype|nienie wszystkich rubryk folmu|arza oferty) |ub złoż€nie oferty po terminie
spowoduje wyk|uczenie oferenta z udziału W postępowaniu - taka oferta nie będzie rozpatrywana,
zamawiający zastrzega sobie moż|iwość zmiany warunków zapytania ofertowego, jego unieważnienia |ub zakończenia bez wyboru
Oferenta,
z|oźen|e oferty przez oferenta nie gtanowi zawarcia umowy a oferty są p.zygotowywane wyłącznie na koszt ofer€nta,
udział oferenta w postępowaniu ni€ skutkuje powstaniem jaklchko|wiek roszczeń wobec Zamawiającego,
załącznIki wymienione w zapttaniu ofertowym 5tanowią jego integralną część,

Krvteńuń 1. Cena:
Ocena ofert dokonywana będzie na podstawie ceny brutto za reaIizację całego zamówienia według następującego wzoru:

Najniźsza cena brutto oferty
x100= pkt.

Cena brutto oferty badanej
ocena spelnienia w/w warunków udziafu w postępowaniu, o których mowa w pkl V dokonana zostanie na podstawie oświadczenia oferenta,
które8o wzór stanowi ZaĘczniki N L,2,3 orclprzedłożolrych dokumentów (dot. pkt V!!) metodą warunku graniczne8o spetnia/nie spełnia. Na
żądanie Zamawiająceto oferent powinien pnedłoźyć w terminie tygodnia od żądania pisemny dowód na oko|iczność spełnienia jednego Iub kitku
w/w warunków (np. zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające spelnienie tego walunku)' W przypadku nie przedłożenia takiego
dowodu Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego wyk|uczenia.oferenta z postępowania, o czym zostanie on powiadom|ony pisemnie. W
takim prrypadku zostanie wybrana kolejna ofeńa, która uzyskała najwlększą liczbę punktów.
za najkorzystniejszą ofertę zostaje uzRana oferta, która nie podlega odrzuceniu i zdobędzie największa |iczbę punktów w ramach powyższych
kryteriów.
Wlbór oferĘ udokumentowany zostanie protoko|em, do którego za|ączone zostaną zeblane oferty.
lX. Termln, m|ejsce i sposóbsk|adania ofurt:
oferta powinna być przeshna za pośrednlgtwem poczty elektroniczngj na adres: biit|o dosebits'com
Termin składania ofeń:7 dni od dnia upub|icznienia zapYtania ofertow€8ą licząc od następnego dnia po upub|icznieniu, za datę zlożenia oferty
uwaźać się będzie datq dostarczenia oferty do zamawiającego,
oferent nie może dokonać zmian w oferc|e lub Wycofać oferty po jej złożeniu,
wyłonienie wykonawcy nasĘpi w terminie do 9 dni od dnia upływu terminu składania ofert
ostat€czrry termin składania ofćrt upływa dnia: 20.08.2019 r.
W przypadku ofert dostarczonych osobiście lub pocztą liczy się data wpływu oferty do biura zamawiające8o.
W pnypadku ofert prres|anych drogą elektroniczną. declduje data i godzlna wp|ywu na podany adres poczty e|ektlonicznej podąny pgwyżej.
oferty, które wpĘną po upływie terminu składania ofeń nie będą rozpatrywane'
X. M|eisce publlkacji wynlku postępowanla: w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofe.towe.ti:
al umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiające8o - |ink do stronv; www'dosebits.com;
b) umieszczenie zapytania ofertowego na dedykowanej stronie interneto!\'ej, tj. w systemie baza konkurencyjności;
zamawiający.astrzega prawo zmiany postanov,ień umowy w następujących przypadkach:

1) zaistnienia oko|icznościslływyźszej,
2| zmiany regu|aminu działania 3.3.3 wsparc|e MśP promocji mare k produktowych . Go to Brand,
3} zmiany umowy zawańej pomiędzy Zamawiającym a PARP o dofinansowanie projeku w ramach działania 3;3'3 Wsparcie MśP promocji

marek produktowych - Go to Brand w tym zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego lub analogicznego,
4) zmian będących następstwem oko|iczności leżąrych po stronie zamawiającego np. kqniecznośc| wykonania dodatkowych prac, których

brak 1vykonania uniemoźliwi |ub znacząco utrudni prawidłowe wykonanie Umowy, wykonanie przedmiotu Umowy w sposób obarczony
wadami istotnymi co uniemoż|iwi wykonanie przedmiotu Umowy w.usta|onym terminią

5) na mocy porozumienia stron.
XI. Za|ączn|kl:
1. Załącznik nr 1. oświadczenie oferenta o braku powiązań.
2,za|ącznik fir 2. oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia.
3' ZaĘcznik'nr 3 - Formu|arz oferty.
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Csna waga lOO X 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. ||ość pqnttów
prryrnawanych poszcrc8ó|nym of..tom n.stąpi w wynilu pnemnożc6i' otĘymaneto i|oa:u popną 1oo.
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