Przedbórz, dnia 22 grudnia 2014 r.
METAL-TECHNIKA Rafał Cygan
Radomszczańska 24
97-570 Przedbórz

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na:
1. organizację udziału w targach Technical Fair 2015 w Sankt Petersburgu - Rosja, w tym zorganizowanie 6
spotkań handlowych podczas targów, zapewnienie zakwaterowania 2 osobom podczas 4 noclegów, bilety
lotnicze dla 2 osób w terminie odpowiadającym targom,
2. organizację udziału w targach METALLOBRABOTKA 2015 w Mińsku – Białoruś, w tym
zorganizowanie 5 spotkań handlowych podczas targów,
3. wykonanie usług selekcji kontrahentów – 3 odrębne opracowania, w tym 1) przygotowanie listy
potencjalnych kontrahentów z rynków niemieckiego, rosyjskiego i białoruskiego oraz 2) wyselekcjonowanie
potencjalnych kontrahentów rzeczywiście zainteresowanych współpracą z rynków niemieckiego, rosyjskiego i
białoruskiego
w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).
Tytuł projektu: Wdrożenie strategii eksportowej w firmie METAL-TECHNIKA
Oferta może być przesłana w wybranej formie :

drogą mailową na adres: marcin.g@metal-technika.net

pocztą tradycyjną na adres: Radomszczańska 24, 97-570 Przedbórz

faksem na numer: + 44 781 50 50

osobiście w siedzibie firmy
Złożona oferta powinna być sporządzana zgodnie ze wzorem formularza ofertowego - załącznik nr 1
Termin składania ofert upływa: 29 grudnia 2014 r.
Oferta powinna być ważna do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: cena netto – 100%
Opis sposobu obliczania kryterium: oferna z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt, pozostałe oferty są punktowane
liniowo wg następującej formuły arytmetycznej: (X÷Y) x 100, gdzie: X – najniższa cena, Y – cena oferty.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone
kryteria. Działanie będzie realizowane na podstawie umowy lub zamówienia.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

