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Zał. nr 1 

do Zapytania ofertowego nr 1/POPW/1.2/2016 

.…………………………….. 

(miejscowość, data) 

…………………………………………….. 

        (pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POPW/1.2/2016 z dnia 11.05.2016r. na planowany zakup usługi 
doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 
„Internacjonalizacja MŚP” Etap 1, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Program Operacyjny 
Polska Wschodnia. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(Pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

składa następującą ofertę: 

Lp. Zakres oferty Cena netto Cena Brutto VAT 

1 

realizacja usług doradczych prowadzących do 
przygotowania kompleksowego, indywidualnego 
i profilowanego modelu biznesowego 
internacjonalizacji dla Centrum Szkoleniowo-
Wypoczynkowe „DUO” Iwona Piłat-Rząd 

   

 
Słownie cena netto: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Słownie cena brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

W tym VAT: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.Oferta ważna do dnia 20.05.2016 roku 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od dnia obowiązywania umowy *:  
□ do 4 miesięcy; 
□ powyżej 4 miesięcy i do 5 miesięcy; 
□ powyżej 5 miesięcy i do 6 miesięcy. 

  

* należy zaznaczyć deklarowany termin 
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3. Proponowane wstępne rynki, których będzie dotyczył model biznesowy internacjonalizacji wraz z 
uzasadnieniem: 

l.p. Proponowane rynki Uzasadnienie propozycji 

 …………………  

 

4. Wykaz - informacje na temat współpracy z podmiotami (organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami) 
operującymi i rezydującymi (mającymi siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 12 ostatnich miesięcy 
względem dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) na tych rynkach, w zakresie wspierania procesów 
internacjonalizacji 

L.p. Nazwa podmiotu Dane teleadresowe Forma i zakres współpracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..   

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym, 
akceptuje/akceptujemy go i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń. 

2. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do udzielenia wszystkich niezbędnych 
informacji w celu opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 POPW przez firmę Centrum 
Szkoleniowo-Wypoczynkowe „DUO” Iwona Piłat-Rząd. 

3. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udziału w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez 
PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do I Etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” POPW 

4. Posiadam/posiadamy zdolność do realizacji usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego.  

5. Zobowiązuję/zobowiązujemy się i wyrażam gotowość do realizacji usług w terminach wskazanych w 
niniejszym zapytaniu ofertowym i gwarantuję możliwość zrealizowania usługi będących przedmiotem 
niniejszego zapytania ofertowego, niezależnie od innych zobowiązań. 
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6. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udokumentowania współpracy z partnerem zagranicznym na każdym 
etapie zapytania ofertowego lub ewentualnej realizacji umowy. 

 

Do niniejszej oferty załączam/my: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków dopuszczających do udziału w postepowaniu wraz z opisem 
doświadczenia i potencjału niezbędnego do należytego świadczenia usługi;  

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych; 

3. Referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych usług wraz z osiągniętymi 
efektami – świadczące o spełnieniu warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu zgodnie  
z punktem IV. 2 Zapytania ofertowego. 

 

 

    ………………………………………………………. 

Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Zał. nr 2 

do Zapytania ofertowego nr 1/POPW/1.2/2016 

 

.…………………………….. 

(miejscowość, data) 

…………………………………………….. 

        (pieczęć Wykonawcy) 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków 

dopuszczających do udziału w postepowaniu 

 

Oświadczam/ Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie i potencjał niezbędny do należytego świadczenia 
usług internacjonalizacji działalności biznesowej, w szczególności w zakresie:  

l.p. Warunek udziału w postepowaniu Szczegółowy opis Wykonawcy 
1 Doświadczenie w zakresie zasad 

tworzenia modeli biznesowych 
zawierających odniesienia do 
przynajmniej następujących elementów: 
kluczowi partnerzy, kluczowe działania, 
kluczowe zasoby, oferowane wartości, 
relacje z klientami, kanały dystrybucji, 
segmenty klientów, struktura kosztów, 
struktura (źródła) przychodów 

 

2 Doświadczenie i potencjał w zakresie 
potencjalnych, najbardziej atrakcyjnych 
zagranicznych rynków zbytu oferty 
handlowej Wnioskodawcy (konieczne 
uzasadnienie); 

 

3 Doświadczenie i potencjał w zakresie 
kluczowych imprez targowo-
wystawienniczych dotyczących 
asortymentu Zamawiającego 

 

4 Zasoby kadrowe (eksperckie), 
organizacyjne (np. dostęp do wiedzy w 
ramach udziału w sieci współpracy 
międzynarodowej) i aktywów 
niematerialnych (np. posiadane bazy 
danych, know-how), które zostaną 
zaangażowane do realizacji zadań na 
rzecz Zamawiającego, w tym 
doświadczenie posiadanego personelu 

 

5 Członkostwo w organizacjach lub 
sieciach współpracy międzynarodowej 
oraz posiadanych kontaktów / 
partnerów międzynarodowych, które 
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mogą mieć wpływ na skuteczność usług 
– w szczególności na rynkach 
zagranicznych (w ujęciu branżowym i 
geograficznym) adekwatnych do oferty 
handlowej Wnioskodawcy i 
doświadczenia Wykonawcy; 

6 Potencjalny wpływ innych zadań, które 
będą realizowane przez Wykonawcę na 
rzecz innych podmiotów, w 
szczególności innych Wnioskodawców 
lub beneficjentów działania 1.2 POPW 
(czy zadania te nie będą kolidować z 
możliwością terminowej realizacji usług 
zleconych przez Zamawiającego). 

 

 
 

 

………………………………………………………. 

  Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Zał. nr 3 

do Zapytania ofertowego nr 1/POPW/1.2/2016 

 

.…………………………….. 

(miejscowość, data) 

…………………………………………….. 

        (pieczęć Wykonawcy) 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 
Oświadczam/y, że nie zachodzą przesłanki w zakresie powiązania osobowego lub kapitałowego 
z Zamawiającym (Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „DUO” Iwona Piłat-Rząd), tj. wzajemne powiązania między 
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 a wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co 
do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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. 
 

 

………………………………………………………. 

  Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych 

do reprezentowania Wykonawcy 


