
Hajnówka, 21.03.2020 
 
 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prorozwojowej usługi doradczej  

 

Nazwa adres Zamawiającego: 

Alina Wasiluk Parkiet Hajnówka 
Zawodzieckie 18, 
17-200 Hajnówka 
NIP 543-14-13-011 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznej usługi doradczej polegającej na         
opracowaniu strategii eksportowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem elektronicznych kanałów        
dystrybucji na wskazanych rynkach zagranicznych. 

Minimalny zakres usługi doradczej, której efektem końcowym będzie opracowanie strategii wraz z            
przygotowaniem do jej wdrożenia obejmuje następujące fazy: 

1. Ocena potencjału eksportowego produktu, w tym sprzedaży na wybranych rynkach zagranicznych            
z wykorzystaniem sieci Internet. Analiza obejmuje UE i USA. Alternatywnie inny kierunek oznaczony            
przez przedsiębiorstwo 

2. Charakterystyka elektronicznych kanałów sprzedaży na wybranych rynkach zagranicznych 

3. Analiza obecności produktów konkurencyjnych na wskazanych rynkach docelowych. Analiza          
obejmuje maksymalnie 5 wskazanych rynków i uwaględnia min. 3 kanały dystrybucji. 

4. Ocena warunków formalnych eksportu z wykorzystaniem najpopularniejszych platform        
sprzedażowych. 

5. Ocena gotowości organizacyjnej przedsiębiorstwa do realizacji strategii eksportu w sieci Internet.  

6.Ocena gotowości finansowej przedsiębiorstwa do realizacji strategii eksportu z wykorzystaniem         
elektronicznych kanałów dystrybucji. 

7. Ryzyka prawne, podatkowe i inne w działalności eksportowej realizowanej w elektronicznym            
kanale dystrybucji w odniesieniu do produktu przedsiębiorstwa. 

8. Ocena adekwatności poszczególnych kanałów dystrybucji do modelu biznesowego         
przedsiebiorstwa. Ocena obejmuje przegląd i rangowanie min. 3 kanałow dystrybucji. 

 

9. Dobór docelowych narzędzi realizacji strategii eksportowej z wykorzystaniem elektronicznego         



kanału dystrybucji. 

10. Ustalenie wariantów i warunków łańcucha dostaw w elektronicznym kanale sprzedaży           
z uwzględnieniem specyfiki produktu przedsiębiorstwa. 

11. Opracowanie scenariusza wykonawczego dla wybrnaego kanału eksportu. 

 

Zamawiający zakłada, iż w wyniku przeprowadzonej usługi doradczej przygotowana zostanie          
kompleksowa strategia, dzięki której działania przedsiębiorstwa w elektronicznych kanałach         
dystrybucji na rynkach zagranicznych przyczynią się do zwiększenie konkurencyjności i efektywności          
ekonomicznej firmy.  
 

Termin realizacji zamówienie – nie dłużej niż do 31.08.2020 r. 
 
Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do          
każdego z kryteriów 

1. Cena ofertowa – waga kryterium 90% 
2. Termin wykonania – waga kryterium 10% 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w wyżej             
wymienionych kryteriach oceny ofert. 
 
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 
Sposób punktowego obliczania ofert: Ostateczna liczba punktów będzie liczona na podstawie wzoru            
P=Pc+Pt, gdzie: 
P – ostateczna liczba punktów ocenianej oferty 
Pc – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa 
Pt – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium termin wykonania 

1) Liczba punktów w kryterium cena ofertowa będzie liczona według wzoru: 
Pc=(Cn/Co)x 90 pkt 
Pc – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa 
Cn – najniższa zaoferowana cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
Co – cena zaoferowana w ofercie ocenianej, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 
Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 
Oferta może uzyskać maksymalnie 90 punktów w tym kryterium. 

2) Liczba punktów w kryterium termin wykonania będzie liczona według wzoru. 
Pt – termin wykonania powyżej 90 dni kalendarzowych – 0 pkt 
Pt – termin wykonania od 81 do 90 dni kalendarzowych – 3 pkt 
Pt – termin wykonania od 71 do 80 dni kalendarzowych – 5 pkt 
Pt – termin wykonania od 61 do 70 dni kalendarzowych – 7 pkt 
Pt – termin wykonania poniżej 61 dni kalendarzowych – 10 pkt 
Wartość punktowa w zakresie kryterium termin wykonania przyznana zostanie na podstawie           
informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 

 
Termin składania ofert 
do 27 marca 2020 roku do godziny 12.00 
 
Oferta powinna być ważna nie krócej niż 180 dni od daty złożenia. 



 
 
Warunki udziału w postępowaniu: 
Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z           
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między           
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub          
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i         
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii           

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej           
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki: 
a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w               
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
Sposób złożenia oferty: 
Oferta musi być napisana w języku polskim, na Formularzu ofertowym wg załączonego wzoru, 
 
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać drogą mailową na adres:           
walenty@parkiethajnowka.pl 
 
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 27 marca 2020 roku do godziny 12.00. 
 
Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1             
do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. 
Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. 
 
 
Wybór oferty i realizacja przedmiotu umowy 
Termin związania ofertą wynosi 180 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 
Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę          
wybrano, o terminie podpisania umowy. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od              
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez           
przeprowadzania ich ponownej oceny. 
Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest,          
odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. Zamawiający          
dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
  



 
Załącznik nr 1 

  
FORMULARZ OFERTOWY 

  
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Alina Wasiluk Parkiet Hajnówka 
Zawodzieckie 18, 
17-200 Hajnówka 
NIP 543-14-13-011 
 
 
WYKONAWCA: 

Nazwa:   
 

Siedziba:   
 

Adres poczty 
elektronicznej:   

Numer telefonu:   
Numer faksu:   
Numer NIP / PESEL:   
 
 
NAWIĄZUJĄC DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO WYKONANIA PROROZWOJOWEJ      
USŁUGI DORADCZEJ – „Strategia eksportowa przedsiębiorstwa z wykorzystaniem        
elektronicznych kanałów dystrybucji na wskazanych rynkach zagranicznych” 
   
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 
• Cena ofertowa brutto: ……….. zł, 
• w tym podatek VAT ….% (podać stawkę) 
2. Termin wykonania: 60 dni kalendarzowych. 
  
3. Oświadczamy, że osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: ……………………………,  
tel. kontaktowy: ………………, e-mail:  ……………………………… 

  
  
  
  

 
 
 

…………………………………………… 
 

Miejscowość/data/podpis 
 
 
 


