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Zapytanie ofertowe nr 1/6.1/POIG
Szanowni Państwo
Jesteśmy firmą doradczą, która specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla inwestycji
naszych klientów. W ramach realizowanego projektu Działanie 6.1 Paszport do eksportu nasze firma
chce wejść z oferowanymi usługami na rynek niemiecki. W portfolio usług dedykowanych dla tego
rynku znajdują się m.in. następujące możliwości: opracowywanie analiz rynkowych
i marketingowych, pomoc w poszukiwaniu partnerów biznesowych na rynku polskim.
Na tej podstawie zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w zakresie realizacji
zamówienia obejmującego:
Zakup usług doradczych w celu określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia grupy docelowej
potencjalnych partnerów biznesowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji
handlowych na rynku niemieckim.
Poprzez powyższą usługę nasza firma chce dotrzeć do następujących podmiotów rynku docelowego:
- przedsiębiorstwa,
- klastry,
- izby handlowe,
- stowarzyszenia branżowe,
Od potencjalnego wykonawcy wymagamy:
 Pozyskania min. 50 zweryfikowanych kontaktów na rynku docelowym Niemiec,
 Potwierdzonej biegłej znajomości języka niemieckiego (udokumentowanie poprzez
certyfikację, uzyskane wykształcenie),
 min. 5 letniego doświadczenia w nawiązywaniu kontaktów na rynku niemieckim,
Realizacja usługi powinna zakończyć się przekazaniem zleceniodawcy raportu z przeprowadzonego
wyszukiwania.
Wystawiona oferta powinna zawierać co najmniej:





Nazwę i adres oferenta;
Wartość oferty (netto oraz brutto);
Termin ważności oferty;
Warunki płatności;
Kryteria wyboru oferty:
Cena – 50%
Ważność oferty – 30%
Warunki płatności – 20%
Maksymalna ilość punktów : 100
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Oferty należy składać do 29.05.2015 r.
Oferty prosimy przesyłać na adres: biszczak@siegmaconsult.eu
(oferty przesłane drogą e-mail powinny posiadać nieedytowalną formę),
lub na adres firmy: ul. Bernardyńska 8/6, 35-069 Rzeszów
Zwycięzca postępowania zostanie poinformowany o wyborze oferty drogą telefoniczną lub mailową
do 5 dni od dnia zakończenia postępowania ofertowego.

Z poważaniem
Martin Siegwald
Właściciel firmy
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