Działoszyn, dnia 20.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1
na opracowanie Planu Eksportu

I.

Dane Zamawiającego:

LIEDMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Słoneczna 6
98-355 Działoszyn
www.liedmann.pl
email: biuro@liedmann.pl
II.

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego zgodnego z zasadą konkurencyjności.
III.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w postaci opracowania Planu Eksportu w zakresie
nowatorskich produktów – nawozów granulowanych, będących w ofercie handlowej Zamawiającego.

Nabywany w ramach usługi doradczej Plan Eksportu musi obejmować następujące, obligatoryjne
elementy:

1. Podstawowe informacje o dokumencie:
a. nazwa wnioskodawcy,
b. nazwa wykonawcy usług doradczych,
c. imiona i nazwiska autorów dokumentu,
d. data sporządzenia dokumentu.
2. Krótki opis historii i działalności wnioskodawcy, analiza pozycji konkurencyjnej.
3. Określenie celów strategicznych i operacyjnych w kontekście planowanej działalności
eksportowej przedsiębiorstwa (w tym strategia eksportowa w zakresie produktu, ceny,
dystrybucji, promocji).
4. Opis produktów (wyrobów lub usług) przedsiębiorstwa przeznaczonych do internacjonalizacji
wraz z analizą SWOT.
5. Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
6. Przegląd strategicznych rynków (w tym określenie i charakterystyka wybranych rynków
docelowych dla działalności eksportowej przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem).
7. 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).
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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 musi uwzględniać także
zakres działań rekomendowanych do wdrożenia w okresie 3 lat od dnia sporządzenia modelu
biznesowego (minimum jedno takie działanie).

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
72221000-0 – Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
79411100-9 – Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
Termin realizacji zamówienia – do 12.12.2018 r.
Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego

IV.

Opis warunków udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie
spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach złożonych przez Oferentów:
- wyciąg z KRS-u, (lub jego odpowiednika)
- informacje o firmie i prowadzonej działalności (oświadczenie)
V.

Opis sposobu przygotowania oferty

a. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
b. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. IV.2 oraz X.4 zapytania.
c. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 90 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności.
d. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego
ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.
VI.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres ul. Słoneczna 6, 98-355 Działoszyn, lub przesłać w
formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres biuro@liedmann.pl w terminie do dnia
28.11.2018 r.. Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać „Oferta na opracowanie Planu
Eksportu”.
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą
brane pod uwagę.
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VII.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Sposób przyznawania punktów
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja
ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty
ocenianej pomnożona przez wagę danego kryterium,
tj. w sposób następujący:

1.

Cena netto

100%

(cena w ofercie z najniższą ceną/ cena badanej
oferty) x waga kryterium x 100
Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie
koszty związane z przygotowaniem Planu Eksportu.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Oferent poda cenę w ofercie w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz
otrzyma największą liczbę punktów.
VIII.

Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty:
1.
Powiązane 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:
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.
2. W ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych wyrządziły Zamawiającemu szkodę lub był/jest w
Zamawiającym w sporze przed sądem lub innym organem orzekającym.
3. Znajduje się w likwidacji lub w upadłości lub z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika,
że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne wykonanie
zamówienia.
4. Złożył w związku z Zapytaniem ofertowym dokumenty nieprawdziwe albo oświadczenia nierzetelne.
IX.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie
przewiduje publicznego otwarcia ofert.
X.

Wadium:

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł. (słownie:
cztery tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert.
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2. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. Nr konta: 75 1050 1461 1000 0090 3083 5152.
W tytule przelewu: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1, na opracowanie Planu Eksportu.
3. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert
4. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty.
5. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez
Zamawiającego wykluczony z postępowania.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.

XI.

Istotne postanowienia umowy

Wykonawca składając ofertę akceptuje istotne postanowienia umowy:
1. Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w wersji elektronicznej
(plik w formacie .doc) oraz w wersji papierowej (kolorowy wydruk dokumentu).
2. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego formy i/lub treści dokumentu, przedmiot umowy
uważa się za niewłaściwie wykonany. Ocena poprawności przygotowania przedmiotu zamówienia
odbywa się jednostronnie przez Zamawiającego. Odbiór przedmiotu zamówienia odbywa się poprzez
akceptację przez Zamawiającego treści dokumentu i podpisanie przez Zamawiającego protokołu
odbioru bez zastrzeżeń.
3. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający ma prawo żądać zapłacenia przez Wykonawcę kary umownej w wysokości:
a) 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji umowy,
b) 15 % wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności
leżących po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego
Dostawcy, bez wezwania do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę. Kara umowna staje się
wymagalna w dniu wystąpienia zdarzenia powodującego obciążenie Wykonawcy karą umowną.
5. Zapłacenie kary umownej nie wyłącza po stronie Zamawiającego prawa do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na
zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.
6. Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
XII.

Pozostałe informacje

a. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:
- Tomasz Liedmann – tel. 605 037 407, biuro@liedmann.pl.
b. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów
szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów
technicznych przedmiotu zamówienia.
c. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
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d. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
e. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w celu
doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.
f.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

g. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie
prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania
przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
h. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych
w tej ustawie.
i.

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców w realizacji
zamówienia.
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