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ZAPYTANIE OFERTOWE nr LlO6l2O22
W zwiqzku z p|anowanq rea|izacjq projektu pt. ,,Przygotowanie firmy Fabryka WyrobÓw Runowych
BlRUNA S.A. do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji,, w ramach DZ|AŁAN|A
L.2 fnternacjonalizacja MSP - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2OI4-2O20, firma Fabryka

WyrobÓw Runowych ,,B|RUNA"

s.A'

ogłasza postępowanie na zakup następujqcych usług w

projekcie:

Przedmiot zamriwienia: opracowanie nowego modeIu biznesowego, zwiqzanego z wprowadzeniem
produktÓw na nowe rynki zagraniczne.
1. opracowanie nowego mode|u biznesowego, zwiqzanego z Wprowadzeniem produktÓw na nowe
rynki zagraniczne powinno obejmować:

a) ana|izę moż|iwościeksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktÓw przedsiębiorstwa,

ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktÓw oraz przedsiębiorstwa na wybranych rynkach
zagranicznych, komp|eksowe zbadanie uwarunkowar{ działa|ności,W tym barier wejścia na te rynki
zagra niczne,

b) wskazanie rynkÓw docelowych wraz z uzasadnieniem (k|uczem) wyboru, projekcjq moż|iwości
sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjaInych odbiorcÓw /
kontrahentÓw na rynkach zagranicznych,
c) analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycjq zmian tego
modeIu pod kqtem internacjonaIizacji na wybranych rynkach zagranicznych,

d) wybÓr najefektywniejszych narzędzi

i

metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym

wskazanie wydarzefr targowych czy kierunkÓw misji gospodarczych, oszacowanie budżetu działa
promocyjnych towarzyszqcych przygotowaniu do wdrażania nowego modeIu biznesowego),

e) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa

i

przygotowania go do działaIności

eksportowej (organizacji dziatu eksportu, logistyki etc.),
f) opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny , wraz ze szczegÓłowym p|apem i kosztorysem

niezbędnych do przeprowadzenia działa , pogrupowanych w zadania, z przypisanymi tym zadaniom
mierzaInymicelamioperacyjnymi, wynikajqcymiz przyjętej strategiiinternacjonaIizacji,
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g) rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów
biznesowych w zwiqzku z przygotowaniem do internacjonaIizacjidziałaIności (tam gdzie dotyczy).

Mode| biznesowy internacjona|izacji na|eży opracować zgodnie ze standardem tworzenia Mode|u
biznesowego internacjona|izacji d|a działania 1''2 Po PW ,,|nternacjona|izacja MŚP,, opub|ikowanym

przez Po|skq Agencję Rozwoju

Przedsiębiorczości dostępnym

pod

adresem

https:l/www..parn'gov.p|/harmo.npgram-n.aborowlgranlsfinter*.ęcionaIizacia.msp.

Wykonawca zobowiqzany jest do uwzg|ędnienia uwag do Modelu biznesowego zgtoszonych przez
PARP na etapie oceny forma|nej/merytorycznej wniosku o dofinansowanie (o ile takie uwagi będq
miały miejsce).

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzezeń, co do opracowanego Mode|u
biznesowego. Wykonawca zobowiqzany jest do uzgodnienia ostatecznej wersji ModeIu biznesowego

z

Zamawiajqcym. Szczegółowe reguIacje w zakresie czynnościodbioru opracowanego przez
Wykonawcę mode|u biznesowego zostanq zawarte w umowie zawartej z wybranym Wykonawcq w
niniejszym postępowaniu ofertowym. Ewentua|ne uwagi PARP do Mode|u biznesowego oraz uwagi i
zastrzeżenia zgłoszone przezZamawiajqcego Wykonawca będzie uzupełniałbez prawa do odrębnego
wynagrodzenia.
Wspolny słownik zamÓwie (CPV}:
Kod cPV: 85312320-8
Ustugi doradztwa
Planowany termin realizacji zamÓwienia: nie pÓźniei niż do dnia 29.06.2022 r.

Warunki udziału w postępowaniu:
Do postępowania zostanq dopuszczeni oferenci/ Wykonawcy spełniajqcy następujqce warunki:
prawa nakładajq obowiqzek ich posiadania
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunkÓw udziału W postępowaniu poprze z złozenie wraz z ofertq
następujqcych dokumentÓw:

Opls sposobu przygotowania oferty:

ofertę na|eży przygotować na formu|arzu ofertowym stanowiqcym Załqcznik 1 do zapytania
ofertowego, w języku po|skim na komputerze Iub odręcznie oraz powinna zawierać datę
sporzqdzenia, miejsce oraz czyteIny podpis oferenta.

Nie jest dopuszczaIne składanie ofert wariantowych Iub uzupełniajqcych.

Istnieje moż|iwośćzIecenie reaIizacji usługi podwykonawcy.

oferta powinna zawierać proponowane wynagrodzenie wyrażone W PLN w kwocie netto i brutto.
Cena w ofercie powinna uwzględniać wszystkie zobowiqzania, obejmuje wszystkię koszty i składniki
zwiqzane z wykonaniem zamÓwienia.
W sprawach zwiqzanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z zamawiajqcym, Mirosław
Kościuk, te| 600 369 888 mkosciukPbir.urra.corn'n|
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Sposób i miejsce składania ofert:

A.

osobiściew siedzibie firmy:

B.

pocztq na adres siedziby firmy:

c'

poczta e|ektronicznq na adres mailowy:

Termin składania ofert uptywa w dniu 09.06.2022 r. do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu
do Zamawiajacego)

Termin ważnościoferty: minimum 14 dni od daty wystawienia oferty.
Kryteria oceny ofert:
Zamawiajqcy zastosuje następujqce kryteria:

A.

Cena netto - waga

1,OO%o

=

100 pkt

Maksymalnie 100 pkt' Punkty ob|iczone zostanq z dokładnościqdo 2 miejsc po przecinku.

opis sposobu wy|iczenia poszczegó|nych e|ementów składowych oferty:

A'

- waga 100% (maksyma|nie 100 punktów)
Cenę netto za wykonanie zamówienia na|eży podać w PLN z dokładnościqdo dwóch miejsc
Cena

po

przecinku, cena powinna obejmować całkowity koszt rea|izacji zamówienia, koszty ponoszone przez
ewentuaInych podwykonawców i partnerów'

Punkty przyznawane za kryterium cena będq |iczone wg następujqcego Wzoru:

Cn

f

=

-----------

x 100 pkt.

Co
gdzie:
C- cena netto/ wykonania oferty;

Cn- najniższa cena ofertowa netto spośród badanych ofert
Co- cena netto badanej oferty.

Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta z największq |iczbq punktów.

Jeże|i oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza odmówi zawarcia umowy z
Zamawiajqcym |ub nie przystqpi w wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminieldo
;e; podpisania,
Zamawiajqcy odrzuci tę ofertę i może wybrać ofertę najkorzystniejszq spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
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oferenci zostanq poinformowani o wynikach postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem
poczty eIektronicznej, na adresy osób wskazanych w ofertach.

Zamawiajqcy nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin zwiqzania ofertq wynosi 14 dni od daty
wystawienia oferty.
Odrzucenie oferty.
W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a, z|oży ofertę niezgodnq z treścianiniejszego zapytania ofertowego;

b. złożyofertę niekomp|etnq, tj. nie zawierajqcq oświadczeń i dokumentów wymaganych
n

w

iniejszym postępowaniu;

c. przedstawi nieprawdziwe informacje;
d. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

lnformacja na temat zakresu wyk|uczenia z możliwościreaIizacji zamówien!a.

Z moż|iwościrea|izacji zamówienia wyłqczone sq podmioty, które sq powiqzane osobowo lub
kapitatowo z Zamawiajqcym' Przez powiqzania kapitałowe Iub osobowe rozumie się wzajemne
powiqzanie między Zamawiajqcym Iub osobami upoważnionymido zaciqgania zobowiqzań w imieniu

Zamawiajqcego Iub osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiajqcego czynnościzwiqzane z
przy8otowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcq, po|egajqce w
szczegó|ności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspó|nik spółki cywiInej Iub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej5% udziałów |ub akcji,

c)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego

pełnomocnika,

Iub

zarzqdzajqcego, prokurenta,

d) pozostawaniu w zwiqzku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w |inii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiqzań kapitałowych Iub osobowych jest złożenieprzez Wykonawcę
oświadczenia o braku Występowania w/w powiqzań na formu|arzu ofertowym (załqcznik nr
za pytania ofertowego).

1

do

Warunki dokonania zmiany umowy:
Zamawiajqcy przewiduje moż|iwośćzmiany umowy, w przypadku zaistnienia oko|iczności
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np' siła wyższa, nieprzewidziane warunki
pogodowe, strajki oraz inne oko|icznościzewnętrzne mogqce mieć wpływ na rea|izację
postanowień umowy oraz inne oko|iczności, których nie byliśmyw stanie przewidzieć w
momencie sporzqdzania zapytania ofertowego.
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Zastrzeżenia

Zamawiajqcy nie moze być pociqgana do odpowiedzia|ności za jakieko|wiek koszty czY
Wydatki poniesione przez oferentÓw /wykonawcÓw W zwiqzku z przygotowaniem i
dosta rczeniem oferty.
ZamawiajQcy zastrzega sobie prawo

W

każdej chwili do zmian catości lub częścizapytania

ofe rtowego.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postępowania na każdym etapie bez
podawania p rzyczyny.
zatqczn iki:

Załqcznik nr 7 - Formularz ofertowy
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