ZAPYTANIE OFERTOWE 1/06/2019
z dnia 25.06.2019 r. ogłoszone w związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania 1.2. w
ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020” dotyczącego postępowania zgodnie z
Regulaminem konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”.
1. Zamawiający:
EVEO Sp. z o.o.
ul. Walerego sławka 3a
30-633 Kraków
REGON 120580987
NIP 6762363773
ODDZIAŁ SPÓŁKI
Al. Rejtana 8
35-303 Rzeszów

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie nowego modelu biznesowego planowanego do realizacji w
ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020”, związanego z internacjonalizacją
działalności, obejmującego w szczególności:
1. analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa,
ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktów oraz przedsiębiorstwa na wybranych rynkach
zagranicznych, kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności, w tym barier wejścia na te rynki
zagraniczne,
2. wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości
sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców /
kontrahentów na rynkach zagranicznych,
3. analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego
modelu pod kątem internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych,
4. wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie
wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych, oszacowanie budżetu działań
promocyjnych towarzyszących przygotowaniu do wdrażania nowego modelu biznesowego).
5. rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności
eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
6. opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem i kosztorysem
niezbędnych do przeprowadzenia działań, pogrupowanych w zadania, z przypisanymi tym zadaniom
mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej strategii internacjonalizacji,
7. rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów
biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (tam gdzie dotyczy).

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag do Modelu biznesowego zgłoszonych przez
PARP na etapie oceny formalnej/merytorycznej wniosku o dofinansowanie (o ile takie uwagi będą
miały miejsce).

3. Okres realizacji zamówienia do dnia 12.07.2019 roku.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
KOD CPV: 72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
Model Biznesowy powinien zostać opracowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do wniosku
o dofinansowanie dla działania 1.2 "Internacjonalizacja MSP" POPW, w konkursie nr 5 (1/2019) runda
II, jak również zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu.
4. Warunki udziału w postępowaniu dot. realizacji przedmiotu zamówienia i kryteria oceny
ofert:
1) Wykonawcy muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie.
2) Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej
na prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
Warunkiem spełnienia powyższych warunków jest podpisanie oświadczenia o spełnieniu warunków w
formularzu ofertowym. Powyższe kryteria są warunkiem niezbędnym do przyjęcia oferty, jednak nie
stanowią punktowanego elementu jej oceny.
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dn. 12.07.2019. Termin realizacji przedmiotu
zamówienia nie podlega negocjacjom.
6. Kryteria oceny:
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
1. CENA CAŁKOWITA NETTO W PLN
całkowita cena netto za realizację przedmiotu zamówienia liczona wg następującego wzoru:
najniższa oferowana cena netto
za realizację przedmiotu zamówienia
C = --------------------------------------------------- X 100 pkt
cena oferty badanej netto
za realizację przedmiotu zamówienia
Zamawiający w oparciu o powyższe kryteria wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą
liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia - 100 pkt.
Na tej podstawie Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę. W przypadku uzyskania przez co
najmniej dwóch Wykonawców takiej samej liczby punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.

7. Sposób przygotowywania oferty
Ofertę sporządzić należy na druku FORMULARZ OFERTOWY (według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), w języku polskim, w formie pisemnej lub
elektronicznej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub
komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy. W treści FORMULARZA OFERTOWEGO należy Oświadczyć o
braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym.
W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osoby trzecie, niezbędne jest dołączenie do oferty
stosownego upoważnienia.
8. Termin, sposób i miejsce składania oferty:
Termin składnia ofert: 03.07.2019 r. (do godz. 15:00)
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.07.2019 r. o godz. 15:30
Sposób i miejsce składania ofert:
Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem tradycyjnej przesyłki
pocztowej/kurierskiej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie konkursowe w ramach
działania 1.2 POPW" na adres:
EVEO Sp. z o.o.
Al. Rejtana 8
35-303 Rzeszów
9. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający nie wymaga realizacji całości przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, gdyż
poszczególne elementy będą możliwe do wykonania w miejscu pracy (siedzibie) Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do realizacji niektórych elementów zadania w siedzibie
Zamawiającego zlokalizowanej w obszarze województwa podkarpackiego pod adresem: Al. Rejtana 8,
35-303 Rzeszów. Elementy, których realizacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego to część
elementów planistycznych oraz konsultacyjnych prowadzonych na rzecz przedstawicieli
Zamawiającego. O konieczności realizacji tych elementów w siedzibie Zamawiającego Wykonawca
zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem oraz indywidualnie ustalany będzie termin
dogodny dla obu stron.
10. Informacje na temat zakresu wykluczenia
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie
kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą - czy oferta spełnia określone w zapytaniu
ofertowym wymagania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w
uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert,
w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez
Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
11. Brak powiązań kapitałowych i osobowych w celu uniknięcia konfliktów interesów
Z udziału w postępowaniu, dotyczącym wyboru wykonawcy MODEL BIZNESOWY, związany z
internacjonalizacją działalności w Działaniu 1.2 POPW wykluczone zostają podmioty powiązane
kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, na podstawie art. 6c Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) 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.
12. Umowa z wybranym Wykonawcą
Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę na
realizację działań doradczych.
Umowa będzie w szczególności uwzględniać:
a) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji;
b) wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację poszczególnych działań prowadzących
opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji;
c) zobowiązanie Wykonawcy do opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji zgodnie z
wymogami określonymi w Regulaminie konkursu w ramach POPW Działanie 1.2 „Internacjonalizacja
MŚP";
d) zobowiązanie Wykonawcy do uzgodnienia ostatecznej wersji modelu biznesowego
internacjonalizacji z Zamawiającym;
e) zobowiązanie Wykonawcy do uwzględnienia uwag do modelu biznesowego internacjonalizacji
zgłoszonych przez PARP;
f) zobowiązanie Wykonawcy do realizacji usług doradczych zgodnie z zasadami konkursu w ramach
POPW Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP" -, w planowanym terminie realizacji projektu.
13. Zastrzeżenia dotyczące możliwości sprawdzenia wiarygodności potencjalnych Wykonawców:
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych
przez potencjalnych Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
14. Tryb udzielania wyjaśnień:
Każdy potencjalny Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
przedmiotowego zapytania ofertowego.
Dane do osoby kontaktowej w sprawie udzielania wyjaśnień:
Ewelina Baran – tel. 509 135 069
15. Przesłanki odrzucenia oferty:
Zamawiający w toku postępowania ofertowego odrzuci ofertę potencjalnego Wykonawcy, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego lub potencjalny Wykonawca nie będzie
spełniał warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym;
b) zostanie złożona po terminie składania ofert;
c) jeżeli oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
16. Dodatkowe informacje:
1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie
podpisania umowy/złożenia zamówienia.
2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
17. Załączniki

Załącznik nr 1: Formularz oferty wraz z oświadczeniami do zapytania ofertowego nr 1/06/2019.
Miejscowość, data

FORMULARZ OFERTY
……………………………..
Miejscowość, data
1. Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
2. Imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów:
…………………………………
…………………………………
3. Wartość oferty:
CENA NETTO
VAT
CENA BRUTTO
4. Ważność oferty: Oferta ważna 14 dni.
Oświadczenia:

-

a. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego nr 1/06/2019
opublikowanego przez EVEO Sp. z o.o. i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
b. Oświadczam, iż reprezentuję podmiot, który posiada niezbędną wiedzę i
doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz
posiadam faktyczną zdolność do wykonania tego zamówienia.
c. Oświadczam, że nie jest powiązany 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 a
Oferentem, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
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.

……………………………………… dnia …………………………
..……………………………………………………..
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa

