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ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwia7ku z rea|izacją projektu: ,,Rozwój działalności eksportowej firmy EURoTRANSPED
poprzez wdrożenie PRE'' w Programie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, Dfiałanie
ó'l. Paszport do eksportu, Etap II, w ramach osi prior}tętowej 6 Polska gospodalka na rJmku
międzynarodowym Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 200'I - 20|3
prowadzooego na podstawie przęisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z
dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielarria przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w Iamach Programu operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. |v 68, poz.414 zpóż'. zm.).
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie of€rty handlowej na organizację spotkań z
*yselekcjonowanymi potencjalnymi partncrami handlowYmi z rynku ukraińskiego
planowany zakup zewnętznej usfugi obejmować powinicn mstępujący zakes:
- organizację spotkan
- koszty przelotu I osoby
. koszty zakwatęrowania 1 osoby
Złożona ofeńa powinna z€więrać:

l. nafwę i adles ofelenta'
2. cenę netto wykonania ustugi'

ofeńa powinna byó sporzqdzona na papierze firmowym oferenta i/lub być opatżona
pieczątką firmową'
Zap''tanie ofertowe zafiieszczono równięż na stonie intemetowej i w siedzibie
zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.
Termin składania ofelt upływa w dniu: 30.03.2012 r.
ofeny dostarczone po określonyrn wyŹej terminie nie będą rozpatrywane'
w trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzięlanę zadne informacje, Lłóre mogĘby mieć
wpł}Ął na tleść składanych ofeń.

Zarnawiający wybierze naj korzystniej szą
opalciu o ustalonę kryteria i podpisze
uzyskania takiej samej ilości punktów
rankingo\łej zadecyduje termin zlożenia
liście).

WaIszawa, 01.07.201l.

ofeńę' kóru lzysk^ n^jwż.szĄ ilość punków w
umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku
przez dwóch oferentów, o miejscu na liście

ofeńy (ofęrta złożona wcześniej będzie wyŹej na

w )ór naiko I woDarctu o
Lp. Nrzwa sPosób oc€ny Maksymalnł

ilość

I Cena calkowita za
usługę

. do 14 500 zl net(o - I pkt.

. Dow,14 500 zl ne(o -0 Dkt.
t

'.#'1Ę}!ij*b.*l"#6ź
". o. u,u,Fśoi"ś.ł,J*?33o.u!io. u''u..

Podpis


