
Poznań, 20.04.2017r.

Zapytanie ofertowe

na zakup usługi doradczej w ramach projektu: 
„Rozwój eksportu i wzrostu umiędzynarodowienia firmy Mariusz Minicki „M-MEBEL ” 

Numer projektu RPWP.01.04.01-30-0083/15

1. Zamawiający: Firma MARIUSZ MINICKI „M-MEBEL” ul. Świt 24A/7, 60-376 Poznań

2. Przedmiot zamówienia publicznego: wykonanie usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego
modelu  biznesowego  uwzględniającego  fundamentalne  obszary  funkcjonowania  modelu  eksportu  i
internacjonalizacji:

 klientów
 oferty
 infrastruktury
 odpowiedniej pozycji finansowej

Łączna liczba godzin doradztwa - 50 godzin
Kod CPV – 79411100-9 
Nazwa kodu CPV –Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

3. Termin  realizacji  zamówienia:  wykonawca  jest  zobowiązany   do  wykonania  zamówienia  w  terminie  do
23.06.2017r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
A. O  udzielenie  zamówienia  publicznego  mogą  ubiegać  się  wykonawcy  posiadający  uprawnienia  do

wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa nakładają  obowiązek  ich
posiadania.

B. O  udzielenie  zamówienia  publicznego  mogą  ubiegać  się  wykonawcy  znajdujący  się  w  sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

C. O  udzielenie  zamówienia  publicznego  mogą  ubiegać  się  wykonawcy  dysponujący  odpowiednim
potencjałem-osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  posiadającymi  co  najmniej  3  letnie
doświadczenie w realizacji usług doradczych prowadzących do opracowania modeli biznesowych dla
internacjonalizacji  firm.  Spełnienie  wymogu  –  załączenie  do  oferty  CV  lub  innych  dokumentów
potwierdzających doświadczenie firmy.

D. W  celu  uniknięcia  konfliktu  interesów  zamówienie  publiczne  nie  może  być  udzielone  podmiotom
powiązanym z  Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.  Przez  powiązania  kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a oferentami 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: 
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
 pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii

prostej,  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  bocznej  do  drugiego  stopnia  lub  w  stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli; 
 pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 



5. Warunki  płatności:  Płatność  za  wykonaną  usługę  nastąpi  w  ciągu  14  dni  od  momentu  dostarczenia
Zamawiającemu  prawidłowo  wystawionego  rachunku  lub  faktury  VAT,  na  podstawie  podpisanego  bez
zastrzeżeń protokołu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Dopuszcza się płatność w dwóch
transzach, tj. po realizacji 50% godzin doradztwa. 

6. Kryterium oceny oferty: Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%
Zamawiający wybierze ofertę, której łączna wartość zamówienia netto będzie najniższa.

7. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferty należy składać na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 
1 do Zapytania ofertowego.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:  Oferty należy składać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia
Zapytania ofertowego, tj. do 27.04.2017r. do godziny 18.00 osobiście do siedziby firmy Mariusz Minicki „M-
MEBEL”, ul. Świt 24A, 60-376 Poznań, przesłać pocztą, kurierem, faksem na numer (61) 415 16 75 lub mailowo
na adres: iza@aptekadesign.pl Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

mailto:iza@aptekadesign.pl

