
 

                                                                                         

 

Łask,11.07.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN.1.2017 

W związku z realizacją projektu „STWORZENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO 

FIRMY OBEJMUJĄCEGO PRZYGOTOWANIE STRATEGII WEJŚCIA NA NOWE 

ZAGRANICZNE RYNKI ZBYTU Z OBSZARU AZJI, AFRYKI, EUROPY ORAZ 

AMERYKI POŁUDNIOWEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania 2.2 Internacjonalizacja 

przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP,  Over Group Sp. z o.o. spółka komandytowa 

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej określony przedmiot 

zamówienia.  

 

1. Przedmiot zapytania ofertowego:  

Przedmiotem zapytania  jest zakup usługi opracowania modelu biznesowego zmierzającego 

do internacjonalizacji Przedsiębiorstwa: 

 

Nazwa usługi: 

"STWORZENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO FIRMY OBEJMUJĄCEGO 

PRZYGOTOWANIE STRATEGII WEJŚCIA NA NOWE ZAGRANICZNE RYNKI 

ZBYTU Z OBSZARU AZJI, AFRYKI, EUROPY ORAZ AMERYKI POŁUDNIOWEJ" 

Okres planowania: 

2018-2021 

Zakres terytorialny: 

Zakres terytorialny powinien zostać określony w opracowanym modelu biznesowym jednak 

nie powinien on obejmować mniej aniżeli 24 kraje. 

Zakres opracowania: 

Dokument powinien być przygotowany w formie obrazującej przebieg realizacji usług 

doradczych, tj. sprawozdań z realizacji kolejnych zadań realizowanych przez zespół 

projektowy, raportów podsumowujących zebrane informacje i przeprowadzone analizy wraz z 

wynikającymi z nich rekomendacjami, ustaleń o charakterze strategicznym (pomiędzy 



 

                                                                                         

 

wykonawcą usług a klientem) – prowadzących do przygotowania finalnego Modelu 

biznesowego internacjonalizacji. Zasadniczy model biznesowy musi być powiązany z 

kompleksową strategią wdrażania zaproponowanego modelu biznesowego. 

Minimalnymi wymaganymi elementami Modelu biznesowego internacjonalizacji(MBI) są: 

I. Podstawowe informacje o dokumencie: 

a. nazwa wnioskodawcy, 

b. nazwa wykonawcy usług doradczych, 

c. imiona i nazwiska autorów dokumentu, 

d. data sporządzenia dokumentu. 

II. Krótki opis historii i działalności wnioskodawcy. 

III. Określenie celów strategicznych i operacyjnych w kontekście planowanej działalności 

eksportowej przedsiębiorstwa (w tym strategia eksportowa w zakresie produktu, ceny, 

dystrybucji, promocji). 

IV. Opis produktów/ usług przedsiębiorstwa przeznaczonych do internacjonalizacji. Analiza 

SWOT dla wybranych produktów/usług. 

V. Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 

VI. Przegląd strategicznych rynków (w tym określenie wybranych rynków docelowych dla 

działalności eksportowej przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem). 

VII. Przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i 

zasad warunkujących dostęp produktów lub usług przedsiębiorstwa do wybranych rynków 

docelowych (w tym określenie norm, wymagań, certyfikatów). 

8. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań rekomendowanych do wdrożenia strategii 

przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji, koniecznych do wejścia na nowe rynki zbytu 

(wraz ze wstępnym ich harmonogramem i kosztorysem). 

Opis działań w pkt. 8 musi uwzględniać także zakres działań rekomendowanych do 

wdrożenia w okresie 3 lat od dnia sporządzenia modelu biznesowego (minimum jedno takie 

działanie). 

2. Wymagania dotyczące oferty  

Oferta powinna zawierać:  

 nazwę i adres oferenta (pełna nazwa firmy, adres, NIP, nr wpisu do rejestru, dane 

teleadresowe)  



 

                                                                                         

 

 data sporządzenia oferty  

 termin ważności oferty (nie krótszy niż do 30 dni od daty złożenia)  

 zakres oferty  

 odniesienie się do kryteriów wyboru oferty  

 cena całkowita netto oraz brutto w PLN  

 warunki i termin płatności  

 data/okres realizacji przedmiotu oferty 

 warunki i tryb płatności oraz możliwe do uzyskania upusty  

 dane osoby kontaktowej w sprawie oferty (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-

mail)  

 

3. Kryteria wyboru/oceny ofert:  

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:  

 Cena - 70 % 

 Liczba konsultacji prawnych na rynkach objętych zakresem terytorialnym 

opracowania -15 % 

W ramach kryterium oceniana będzie ilość przeprowadzonych konsultacji z 

kancelariami prawnymi na wybranych w opracowaniu rynkach. Konsultacje prawne 

powinny umożliwić identyfikację barier prawnych i sposobów ich eliminowania w 

związku z planowanymi działaniami eksportowymi. Konsultacje prawne powinny 

mieć zakres jak najbardziej reprezentatywny wobec czego maksymalną punktację 

otrzymają oferty zakładające minimum 1 konsultacje na każdy z docelowych rynków -

24,  

 Liczba misji rozpoznawczych na rynkach objętych zakresem terytorialnym 

opracowania - 15 % 

W ramach kryterium oceniana będzie ilość przeprowadzonych misji rozpoznawczych 

na wybranych w opracowaniu rynkach. Misje rozpoznawcze powinny obejmować 

takie aspekty jak: analiza potencjalnych partnerów pod kątem: wiarygodności, 

panujących w biznesie zwyczajów itp., umożliwić identyfikację barier społecznych, 

gospodarczych na wskazanych rynkach i sposobów ich eliminowania w związku z 



 

                                                                                         

 

planowanymi działaniami eksportowymi. Misje rozpoznawcze powinny mieć zakres 

jak najbardziej reprezentatywny wobec czego maksymalną punktację otrzymają oferty 

zakładające minimum 1 misję na każdy z docelowych rynków - 24,  

 

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt, 

w tym: 

- Cena - 70 pkt 

- Liczba konsultacji prawnych na rynkach objętych zakresem terytorialnym opracowania - 

15 pkt 

- Liczba misji rozpoznawczych na rynkach objętych zakresem terytorialnym opracowania - 

15 pkt 

4. Miejsce i tryb składania ofert  

 Oferty należy składać za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się data wpływu  

do Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w 

formie e-mail wysłany na adres: m.kowalska-klocek@over-group.pl (z zaznaczeniem 

w temacie e-maila nr zapytania ofertowego do którego odnosi się złożona oferta) lub 

osobiście w siedzibie Zamawiającego. 

 Wraz z ofertą musi zostać przesłane potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do 

Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją 

„Wpłynęło dnia ……” oraz pieczęcią firmową Oferenta oraz podpisem osoby 

upoważnionej ze strony Oferenta.  

 W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.  

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub 

wariantowych 

 Oferty należy złożyć w terminie do 26.07.2017 r.  

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane  

 

5. Wykluczenia 



 

                                                                                         

 

Wykonawca przystępując do udziału w przetargu oświadcza, że nie jest powiązany osobowo 

lub kapitałowo z Zamawiającym co rozumiane jest poprzez wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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 10 % 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. 

 

6. Dane kontaktowe do oferty  

Osoba kontaktowa:  

Kamila Zdziechowska 

+48 43 67 52 090 

+48 881 930 517 

sekretariat@over-group.pl 

 

7. Tryb ogłoszenia wyników  

 Wybór dostawcy nastąpi do 28.07.2017 r.  

 Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta wraz z wynikami negocjacji będzie 

najkorzystniejsza.  

 Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie Firmy OVER GROUP w Łasku przy ulicy 

Warszawskiej 65, w siedzibie oddziału Firmy OVER GROUP w Łodzi przy ul. 

Konstantynowskiej 34, w miejscach publicznie dostępnych (sekretariat) oraz na stronie 

internetowej zamawiającego: http://over-group.com/ . 



 

                                                                                         

 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania procedury wyboru dostawcy bez 

podania przyczyny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kryterium oceny. 

2. Oświadczenie o braku powiązania. 


