Kontakt:
tel. +48 32 331 82 68
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ul. Horsta Bienka 8b
44-100 Gliwice

Gliwice, 04.09.2017

Zapytanie ofertowe Nr 2/08/17/Bygg Reiss Deg
1.

Zamawiający
Droma S.C. Zbigniew Włosek, Justyna Włosek
Ul. Horsta Bienka 8b, 44-100 Gliwice, Polska
NIP: 6312592278

2.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie przygotowania wejścia na rynek norweski (poza unijny
rynek perspektywiczny).
2.1 Wspólny słownik zamówień CPV: 79000000-4, nazwa kodu: usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe,
konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2.2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez podmiot posiadający doświadczenie na tym rynku
rozeznania w zakresie specyficznych warunków rynkowych.

2.3. Zakres prac obejmuje:
- przedstawieniu koncepcji wejścia na rynek norweski wraz z projekcją możliwości sprzedaży na tym rynku;
- rozeznanie poziomu cen produktów techniki osłonowej tak aby można było przygotować ofertę cenową
dedykowaną dla rynku norweskiego;
- wybór najlepszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych;
- doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego;
- doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji;
- uwarunkowania i ryzyko prawne wejścia na rynek norweski;
- ustalenie szans i zagrożeń prowadzenia dystrybucji na rynku norweskim;
- strategia i komunikacja na rynku docelowym;

2.4. Termin realizacji zadania: nie później niż 31.12.17.
2.5. Dodatkowych informacji dot. niniejszego zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Firmy osobiście
lub drogą e-mailową. Osobą udzielającą wszelkich dodatkowych informacji jest Dyrektor ds. Sprzedaży, Pan
Tomasz Kubicius, e-mail: Tomasz.kubicius@droma.nl, tel: + 48 664 187 295.
2.6. Informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść została
dostarczona przed upływem terminu składania oferty.
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3. Warunki oferty:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
b) Do oferty należy załączyć referencje (ostatnie 2 wykonane projekty, referencje Klientów).
c) Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis oferty.
d) Złożona oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
e) Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku;
całkowita cena ofertowa musi być podana bez podatku VAT oraz z podatkiem VAT naliczonym w stosunku
do wartości netto zgodnie z obowiązującymi stawkami; całkowita cena ofertowa musi być tylko jedna.
f)

Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy; wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione
w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

g) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
h) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Termin i miejsce składania ofert
a) Kompletną ofertę zawierającą co najmniej informacje wskazane powyżej, należy składać do dnia 08.09.2017,
w sposób spełniający opisane warunki.
b) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
c) Ofertę można składać na jedne z poniższych sposobów:
- w formie elektronicznej: ofertę należy wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione, zeskanować
i przesłać na adres poczty elektronicznej: Tomasz.kubicius@droma.nl w tytule wiadomości prosimy
o wpisanie „Oferta na zapytanie ofertowe nr 1/08/17/Bygg Reiss Deg-usługa konsultingowa”.
- w formie pisemnej: Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Zamawiającego,
bądź dostarczyć osobiście na wskazany adres w zamkniętej kopercie. Opis koperty musi zawierać nazwę
i dane adresowe Oferenta, nazwę i dane adresowe Zamawiającego oraz numer zapytania ofertowego,
w odpowiedzi na które składana jest oferta.

5.

Każdy wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

6.

Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę.

7.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści dokumentacji z postępowania,
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b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
konkurencji,

nieuczciwej

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
f)

8.

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

a) O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają zdolność i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie Zamówienia.;
- posiadają potencjał do świadczenia usługi doradczej w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub
współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza (rynek norweski) lub podmiotu
bezpośrednio działającego na tym rynku (przedstawiając stosowną dokumentację poświadczającą w/w
warunki)
b) Zamówienie nie może zostać udzielone osobom lub podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
•

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

•

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ w wytycznych programowych,

•

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

•

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.

c) Wykonawcy mają obowiązek udokumentować swoje doświadczenie, poprzez np. listę referencyjną od
odbiorców usług, listę projektów w świadczeniu usługi doradczej w zakresie przygotowania podmiotów do
wejścia na rynek perspektywiczny;
d) Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia,
że oferent spełnia powyższe kryteria.
e) W ciągu 7 dni po złożeniu ofert Zamawiający ma prawo składać zapytania do Wykonawców faxem dotyczące
doświadczenia Wykonawcy oraz dokumentacji, informacji i założeń przyjętych do przygotowania ofert.
Wykonawcy zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi w ciągu 3 dni od nadania zapytania przez
Zamawiającego. Brak odpowiedzi w przewidzianym terminie powoduje odrzucenie oferty.
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9. Warunki zmiany umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
umowy w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności
nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
10. Ocena oferty.
Jedynym kryterium oceny ofert jest: cena.
10.1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji – max. Ilość przyznanych punktów – 100.
a) Łączna cena netto – 100 pkt, liczonym wg wzoru:
Cof=Cmin/Cc*80%, gdzie:
Cof- cena oferty,
Cmin-najniższa zaproponowana cena ofertowa netto
Cc – cena badanej oferty
b) Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny i warunków realizacji Zamówienia z oferentem z najniższą ceną.
Wyniki postępowania zostaną opublikowane na www Zamawiającego.
11. Zawarcie umowy na realizację Zamówienia
a) Wybrany oferent w ciągu do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, zobowiązany jest
stawić się w siedzibie Zamawiającego, w celu ustalenia szczegółowych warunków umowy.
b) Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
12. Warunki udzielenia zamówienia: zgodnie z zasadą konkurencyjności - nie podlega przepisom ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie projekt
współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-202,

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru jakiejkolwiek oferty bez podania przyczyny.

