
 

 

 

 

Kuriany, dnia 11.09.2017 r.                       
  

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 
 
Tytuł projektu: Rozwój firmy TOBO poprzez promocję na rynkach międzynarodowych 
Numer projektu: POIR.03.03.03-20-0006/16 
 
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY „TOBO” DATCZUK SPÓŁKA JAWNA 

Kuriany 104, 15-589 Białystok 
NIP 5422498686 

 
 
 
2. DANE KONTAKTOWE Bożena Datczuk – właściciel firmy 

T: +48696077372 
@: bdatczuk@tobo.pl 

 
 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup usługi doradczej w zakresie 
przygotowania wejścia na rynki Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich i Stanów Zjednoczonych 
  
Usługa powinna polegać na przeanalizowaniu 
możliwości przedsiębiorstwa w zakresie wejścia na 
rynki ZEA i USA, rekomendacji dla modelu 
sprzedaży i kanałów dystrybucji, propozycji 
kluczowych inwestycji i wskazania 
najefektywniejszych narzędzi i metod 
marketingowych oraz promocyjnych. 
 
Specyfikacja zamówienia: 
a) analiza możliwości przedsiębiorstwa w zakresie 
wejścia na nowe rynki zbytu,  
b) rekomendacje dla modelu sprzedaży i kanałów 
dystrybucji (przedstawiciel handlowy, dystrybutor, 
importer, inne …),  
c) koszty dopełnienia formalności eksportowych, 
preferencje cenowe, analiza poziomu cen 
konkurencji,  
d) propozycja kluczowych inwestycji w narzędzia 
ICT bądź urządzenia produkcyjne,  
e) propozycje najefektywniejszych narzędzi i 
metod marketingowych oraz promocyjnych,  
f) propozycje możliwych źródeł zewnętrznego 
finansowania działalności eksportowej, 
instrumentów finansowych obniżających ryzyko 
eksportowe, analizy otoczenia biznesowego i 
barier prawnych. 
 

     



 

 

 

 

Czas realizacji usługi doradczej stanowić będzie 
łącznie 100 roboczogodzin pracy specjalistów 
branżowych. 
 
CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 
72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy 
biznesowej, 79140000-7 - Doradztwo prawne i 
usługi informacyjne. 

 
 
 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 31.12.2017 r. 
 
 
 
6. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY Oferta może być złożona w wybranej formie: 

a. drogą mailową na adres:  
bdatczuk@tobo.pl  

b. pocztą tradycyjną na adres:  
Kuriany 104, 15-589 Białystok 

c. osobiście w siedzibie firmy 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2017. 
 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Oferta powinna być ważna do dnia 30.09.2017 r. 
 
W przypadku dostarczenia oferty drogą pocztową 
lub osobiście do siedziby firmy Zamawiającego, 
opakowanie oferty powinno być oznaczona nazwą i 
adresem Oferenta, zaadresowane zgodnie z pkt. 1 
Zamawiający oraz opisane: "Oferta na usługę 
doradczą, nie otwierać przed dniem 19.09.2017 r.". 
Oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie 
zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia 
osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z 
ofertami lub wydruku maili z ofertami w formie 
załączników, we wskazanym terminie i miejscu. 
Oferenci mogą być reprezentowani przez swoich 
pracowników na podstawie udzielonego w formie 
pisemnej pełnomocnictwa. 
 
Zamawiający nie stosuje ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
 
 
7. KRYTERIUM OCENY OFERT KRYTERIUM 1: łączna cena netto (PLN) 

maksymalna ilość punktów: 90 
 
Opis sposobu obliczania kryterium: 
oferta z najniższą ceną otrzymuje 90 punktów 
pozostałe oferty są punktowane wg następującej 



 

 

 

 

formuły arytmetycznej: 
(X÷Y) x 90, gdzie: X = najniższa cena, Y = cena 
ocenianej oferty; 
 
KRYTERIUM 2: termin realizacji (wg 
parametru) 
maksymalna ilość punktów: 10 
 
Opis sposobu obliczania kryterium: 
oferta z terminem do dnia 31.10.2017 otrzymuje 
10 punktów, 
oferta z terminem do dnia 30.11.2017 otrzymuje 5 
punktów, 
oferta z terminem 1.12.2017-31.12.2017 
otrzymuje 0 punktów 
 

 
8. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY Wykonawca musi posiadać potencjał do 

świadczenia usługi doradczej, w jednej z 
następujących postaci: oddziału firmy, jej 
przedstawicielstwa lub współpracowników na 
rynkach ZEA / USA. 
 
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w 
realizacji przedmiotu zamówienia, wykazując się 
na przykład pisemnymi referencjami z realizacji 
podobnych usług doradczych (modele biznesowe, 
strategie wejścia na rynek, plany eksportowe, itp.): 
min 4 referencje z realizacji usługi doradczej w 
zakresie wejścia na rynek USA i min 2 
referencje z realizacji usługi doradczej w 
zakresie wejścia na rynek ZEA. 
 
Wykonawca musi posiadać niezbędne 
doświadczenie, uprawnienia oraz potencjał 
techniczny i ekonomiczny do realizacji 
zamówienia. Wykonawca musi znajdować się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
prawidłową relizację zamówienia. Nie wyklucza się 
udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
 
Wykonawca nie może być powiązany 
kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym. 

 
 
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI Płatność zostanie uregulowana na podstawie 

prawidłowo wystawionych faktur/ rachunków na 
rachunek bankowy wykonawcy. 
 
Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie 
poniesie zamawiający. 

 



 

 

 

 

 
10. INFORMACJE DODATKOWE Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru 

kolejnej wśród najkorzystniejszych złożonych 
ofert, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od 
realizacji zamówienia. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy 
cena za wykonanie zamówienia będzie wyższa niż 
kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na 
realizację zamówienia oraz do unieważnienia 
postępowania na każdym jego etapie w przypadku 
zaistnienia uzasadnionych okoliczności, a także do 
pozostawienia postępowania bez dokonywania 
wyboru oferty. 
 
Wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia 
wsparciem w ramach przedmiotowego projektu 
ponoszone są z zachowaniem zasady uczciwej 
konkurencji, efektywności, jawności i 
przejrzystości. 
 
Zamawiający publikuje zapytanie ofertowe na 
własnej stronie internetowej i zastrzega sobie 
prawo do poinformowania o wszczęciu 
postępowania wybranych przez siebie oferentów. 
 
Informacja o wybranej ofercie będzie umieszczona 
na stronie internetowej firmy lub zostanie wysłana 
do wszystkich oferentów, którzy złożą swoją ofertę 
w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. 
 
Z wybranym oferentem podpisane zostanie 
zamówienie / umowa / zgłoszenie z 
zastrzeżeniem, że sformalizowane ustalenia 
zawierać będą kary umowne dotyczące m. in. 
opóźnienia wykonania prac, nieprawidłowej 
realizacji lub niekompletnego wykonania prac. 
Podpisany przez obydwie strony sformalizowany 
dokument potwierdzający zawarte ustalenia 
zmieniany może być jedynie za pomocą 
jednobrzmiących aneksów podpisanych 
obustronnie. 

 
11. ZAŁĄCZNIKI ZAŁ. 1 Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem 

o braku powiązań kapitałowych i osobowych. 
 

 


