Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłośd

Szczecin, 3 sierpieo 2015r.

Zapytanie ofertowe
Otto Fracht Sp. z o.o.
realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 6.1 „Paszport do eksportu”:
„Realizacja planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju Otto Fracht Sp. z o.o.”
Tytuł projektu

Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-32-010/13-00
Zaprasza do złożenia ofert na następujące działania:
Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych III etap – rynek niemiecki
1. Zakup bazy lub baz danych potencjalnych klientów – rynek niemiecki
 sporządzenie listy min. 150 firm będących potencjalnymi kontrahentami i partnerami
biznesowymi dla firmy.
 lista powinna obejmowad zarówno firmy transportowe, firmy spedycyjne,
producentów oraz dystrybutorów
 baza danych powinna zawierad następujące kryteria: nazwa firmy, nr tel, adres firmy,
branża.
2. Zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia
wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów – rynek niemiecki
 Selekcja wykonana na podstawie bazy danych potencjalnych klientów
 Wyselekcjonowanie min 25 podmiotów
3.Zakup usług w zakresie organizacji spotkao z wyselekcjonowanymi potencjalnymi
partnerami handlowymi – rynek niemiecki
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W ramach działania Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu
spotkania, zaproszenia uczestników, wynajmu sal wraz z zapleczem, zapewnienia osoby z
biegłą znajomością języka niemieckiego, kolportażu materiałów promocyjno informacyjnych
oraz przygotowania raportów ze spotkao. Przewiduje się organizację trzech osobnych
wyjazdów ramach spotkao z potencjalnymi kontrahentami. Przewidywana długośd
pojedynczego wyjazdu 1-3 dni. Miejsce organizacji spotkania Berlin lub Hamburg.

Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej: www.ottofracht.pl oraz w
siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta powinna byd opatrzona pieczątką firmową, posiadad datę sporządzenia, zawierad
adres siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana przez wykonawcę.
2) Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę.
3) Ofertę należy składad na załączonym formularzu (załącznik nr.1) stanowiącym integralną
częśd zapytania.
4) Zleceniodawca nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin składania ofert upływa w dniu: 17.08.2015 r. o godz. 10.00
Oferta powinna byd ważna minimum 30 dni od dnia sporządzenia
Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Termin realizacji usług wymienionych w zapytaniu oraz forma płatności:
1. Zakup bazy lub baz danych potencjalnych klientów – rynek niemiecki
 Termin wykonania – 1.09.2015 do 14.09.2015
 Płatnośd po sporządzeniu protokołu odbioru – przelewem, 14 dni od
wystawienia faktury
2. Zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia
wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów – rynek niemiecki
 Termin wykonania – 14.09.2015 do 30.09.2015
 Płatnośd po sporządzeniu protokołu odbioru – przelewem, 14 dni od
wystawienia faktury
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3.Zakup usług w zakresie organizacji spotkao z wyselekcjonowanymi potencjalnymi
partnerami handlowymi – rynek niemiecki



Termin wykonania – 1.10.2015 do 30.10.2015
Płatnośd po sporządzeniu protokołu odbioru – przelewem, 14 dni od
wystawienia faktury

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1 Cena całkowita za usługę – waga 100%
W kryterium „Cena całkowita” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca
najniższą cenę PLN netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej x 100) / cena oferty ocenianej
W oparciu o ustalone kryteria, Zamawiający wybierze ofertę cechującą się maksymalną
ilością uzyskanych punktów oraz podpisze umowę zlecenie z wybranym oferentem.
Oferta powinna byd przekazana do siedziby firmy na adres: OTTO FRACHT SP. Z O.O. ul.
Księcia Warcisława I 24B/13, 71-667 Szczecin, bądź drogą mailową: biuro@ottofracht.pl
Oferenci zainteresowani uzyskaniem dodatkowych wyjaśnieo, proszeni są o
przesyłanie pytao drogą faksową: (91) 829-11-56 lub pocztą elektroniczną na adres:
biuro@ottofracht.pl
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - Oferta cenowa.

Remigiusz Ptak
Prezes Zarządu
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