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ZAŁĄCZNIK NR 2 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………………………………………………………………….…………….…  

działając w imieniu i na rzecz (firma/nazwa Oferenta, siedziba, NIP)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

składam ofertę na realizację działań doradczych prowadzących do opracowania nowego modelu 

biznesowego związanego z wprowadzeniem produktu/produktów Zleceniodawcy na nowy rynek 

zagraniczny. 

 

I. Zakres usługi obejmuje: 

a) analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz 

ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, 

b) badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a 

także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych, 

c) koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym 

rynku zagranicznym, 

d) wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym 

wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych), 

e) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności 

eksportowej (w zakresie organizacji produkcji, marketingu i promocji, polityki handlowej i cenowej, 

działu eksportu, logistyki itp.), 

f) propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i 

instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze 

poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.). 

g) opracowanie dokumentu Model biznesowy internacjonalizacji zgodnie ze Standardem 

tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji dla działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” POPW 

stanowiącym zał. Nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

II. Koszt przedmiotu zamówienia: 

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia netto: ………………………..……………………………………. PLN, 

słownie:...................................................................................................................................... złotych  

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia brutto: ……………………….………………………………. PLN, 

słownie:....................................................................................................................................... złotych  
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III. Termin ważności oferty: 1 miesiąc 

 

IV.  Termin realizacji zamówienia:  

Realizacja zlecenia  w terminie:…………………………….…………………………... 

 

V. Uwagi: 

…………………………………………………………………………..………………………..……………………………………………………… 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania niniejszego zamówienia. 

2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

3. Oświadczamy, że posiadamy niezbędny potencjał osobowy i techniczny do wykonania zamówienia. 

4. Oświadczamy, iż akceptujemy zakres warunków jakie zawarte zostaną w umowie warunkowej, 

wskazane w pkt. 4.6 zapytania ofertowego. 

5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

6. Oświadczamy, że posiadamy potencjał wystarczający do terminowej realizacji umowy w przypadku 

otrzymania wsparcia przez Zamawiającego  mając na uwadze zadania wykonywane na rzecz innych 

podmiotów. 

……………………..………………………… 

Data, podpis, pieczęć Oferenta 

 

Załączniki do oferty: 

1. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w 

powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego – jeśli dotyczy; 

2. Kopie dokumentacji potwierdzającej doświadczenie, stosowne referencje potwierdzające 

skuteczność ww. usług (od minimum 5 podmiotów). Dokumenty sporządzone  w języku obcym 

należy złożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

3. Informacja w zakresie zasobów kadrowych (eksperckich), organizacyjnych (np. dostęp do 

wiedzy w ramach udziału w sieci współpracy międzynarodowej) i aktywów niematerialnych 

(np. posiadane bazy danych, know-how), które zostaną zaangażowane do realizacji zadań na 

rzecz Zleceniodawcy, w tym doświadczenie posiadanego personelu. Dokumenty sporządzone  

w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

4. Podpisane oświadczenie o braku powiązań. 

 


