Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach poddziałania II.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

Czyżeminek; 14.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/UE

na opracowanie modelu biznesowego w celu internacjonalizacji firmy
dotyczące projektu pn. „Opracowanie nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji
firmy Trans-Tex” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie II.2.1: MODELE
BIZNESOWE MŚP
I. Zamawiający:
PPHU TRANS-TEX S.C. KRYSTYNA KASZNICKA, KRZYSZTOF KASZNICKI, ADAM KASZNICKI
95-200 PABIANICE, UL. 20 STYCZNIA 72/25
NIP: 7311006505
REGON: 470803953
II. Przedmiot zamówienia:
Kod CPV: 72221000-0 - Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi doradczej polegającej na opracowaniu modelu
biznesowego PPHU TRANS-TEX S.C. KRYSTYNA KASZNICKA, KRZYSZTOF KASZNICKI, ADAM
KASZNICKI, zajmującego się produkcją dzianin na pokrycia materacowe, umożliwiającego firmie
wejście na nowe, zagraniczne rynki zbytu.
Zakres przedmiotu zamówienia powinien obejmować minimum:
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, (w tym działalności B+R).
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 przedsiębiorstwa przeznaczonych do internacjonalizacji. Analiza SWOT dla
wybranych produktów.
5. Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
6. Przegląd strategicznych rynków (w tym określenie 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).
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).
9. Zmiany organizacyjno-procesowe związane z wdrażaniem nowego modelu biznesowego
W nowym modelu biznesowym powinien się znaleźć przegląd i analiza strategicznych rynków oraz
wskazanie nowych rynków docelowych (minimum trzech) dla działalności Trans-Texu i działań
koniecznych do wejścia na te rynki (minimum 2 działań na każdym z rynków).
Nowy model biznesowy przedsiębiorstwa powinien być:
− opracowaniem o zindywidualizowanym i spersonalizowanym charakterze,
− określać strategię przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji,
− dokumentem sporządzonym zgodnie ze Wzorem nowego modelu biznesowego
przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji, stanowiącym Załącznik nr 4 do w Regulaminu
konkursu - http://www.cop.lodzkie.pl/images/konkursy/2017/19-konkurs-02-02-01-IP-02-10019_17/wzor_nowego_modelu_biznesowego-02-02-01-IP-02-10-019_17.pdf
− dokumentem niemającym charakteru opracowania akademickiego ani dokumentu nadmiernie
uniwersalnego, zawierającego zbyt ogólne analizy i rekomendacje możliwe do odniesienia do
różnych odbiorców.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Nie jest możliwe składanie ofert wariantowych.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
III.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zaakceptowali bez zastrzeżeń
wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.
III.2 Oferent posiada doświadczenie i potencjał niezbędny do należytego wykonania przedmiotu
zamówienia, potwierdzone listą referencyjną, zawierającą co najmniej dwóch klientów, dla których
oferent wykonał usługę doradczą polegającą na opracowaniu modelu biznesowego przedsiębiorstwa
w celu jego internacjonalizacji.
III.3 Nie jest dopuszczalne składanie ofert przez podmioty, które powiązane są z 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 osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie 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.

IV. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
przedstawionego przez Oferenta oświadczenia, określonego w punkcie IV.1, zgodnie z formułą
SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.
3. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu wyklucza oferenta z postępowania.
V. Kryteria oceny oferty
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
V.1 Kryteria formalne, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia
- oferta została złożona w terminie określonym w punkcie IX niniejszego zapytania;
- oferta została złożona w miejscu określonym w punkcie VIII niniejszego zapytania;
- oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w punkcie VII niniejszego zapytania;
- przedmiot oferty jest zgodny z punktem II niniejszego zapytania;
- termin realizacji zamówienia w ofercie nie przekracza terminu wskazanego w punkcie nr VI
niniejszego zapytania.
Nie spełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn
formalnych.
V.2 Kryteria punktowe
Oferty, które spełnią kryteria formalne zostaną poddane ocenie według kryteriów punktowych.
Cena [waga: 100%]
V.3 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Kryterium Cena (w PLN):
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów.
Cena najniższa / Cena badana x 100%
VI. Termin realizacji zamówienia:
do 30.01.2018 r.
VII. Sposób przygotowania ofert:
Oferta powinna być przedstawiona w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim i zawierać:

- nazwę i adres oferenta, adres email oferenta;
- opis przedmiotu zamówienia zgodny z punktem II niniejszego Zapytania;
- co najmniej cenę netto przedmiotu zamówienia (w przypadku cen podanych w walutach obcych
zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP, obowiązującym w dniu oceny ofert);
- datę sporządzenia oferty;
- termin ważności oferty – minimum 30 dni od daty otwarcia ofert, określonej w punkcie X. niniejszego
Zapytania;
- termin wykonania zamówienia;
- podpis oferenta;
- podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1
do niniejszego Zapytania ofertowego;
- oferty składane drogą mailową muszą być skanem podpisanej wersji papierowej oferty oraz
podpisanego Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1),
- nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.
VIII. Miejsce składania ofert: oddział Zamawiającego: Czyżeminek 43, 95-030 Czyżeminek lub adres
mailowy: a.kasznicki@trans-tex.pl
IX. Termin składania ofert: 22.11.2017 r.
Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
X. Termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy: 23.11.2017 r.; godz. 10:00
XI. Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie kryteria formalne i zdobędzie
największą liczbę punktów w ocenie punktowej.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pocztą elektroniczną, na adres
e-mail wskazany w ofercie. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej
www.trans-tex.pl
Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy
z Zamawiającym w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. Jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Umowa z wykonawcą zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminu dostarczenia
przedmiotu Umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie
wszczęcia postępowania w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia.
XII. Dodatkowe informacje
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procesu wyboru ofert bez wyznaczenia dostawcy.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.trans-tex.pl
XIII. Osoba do kontaktu:
Adam Kasznicki, Tel. +48 600910803, email: a.kasznicki@trans-tex.pl

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/UE
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że:
1. Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego osobowo lub
kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie 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. Akceptuję bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.
3. Lista referencyjna klientów zamieszczona poniżej stanowi listę klientów, dla których wykonałem
usługę doradczą w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego mającego na celu
internacjonalizację przedsiębiorstwa.
L.P. Nazwa firmy
1.
2.

__________________ dnia __. __.201_r.

Osoba do kontaktu

Nr telefonu

_______________________________
(podpis Oferenta)

