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ZAPYTANIE O F E R T O W E 

1. WPROWADZENIE 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy 
LPGTech sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa 
I : „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Działanie 1.2 Internacjonalizacja MSP, Etap I , LPGTech Sp. 
z 0.0. zaprasza do składania ofert na realizację usług doradczych prowadzących do opracowania 
nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją naszej działalności. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

2. ZAMAWIAJĄCY 

2.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

LPGTech Sp. z o.o. 
ul. Dojnowska 67, 
15-557 Białystok 
NIP: 966-20-55-105 
REGON: 200411375 

2.2. Przedmiot działalności Zamawiającego 

Przedmiotem działalności gospodarczej Zamawiającego jest produkcja komponentów do 
samochodowych instalacji gazowych, głownie sterowników oraz wtryskiwaczy LPG/CNG. 

Docelowe/potencjalne rynki zagraniczne w opinii Zamawiającego: 
- kraje Ameryki Południowej, Europy Zachodniej oraz Azji. 
W toku realizacji zamówienia możliwa jest weryfikacja wstępnie wytypowanych ww. rynków 
docelowych. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Realizację usług doradczych prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego (dokument 
zgodny ze Standardem tworzenia Modelu biznesowego intemacjonalizacji dla I etapu działania 1.2 
„Internacjonalizacja MŚP" POPW stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego) związanego 
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Z Wprowadzeniem produktu/produktów Zamawiającego na nowy rynek zagraniczny obejmujących w 
szczególności; 

a) analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę 
konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, 

b) badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a 
także identy fikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych, 

c) koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym 
rynku zagranicznym, 

d) wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym 
wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych), 

e) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności 
eksportowej (w zakresie organizacji produkcji, marketingu i promocji, polityki handlowej i cenowej, 
działu eksportu, logistyki itp.), 

f) propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów 
finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i 
gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc). 

3.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej. 

3.3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag do modelu biznesowego intemacjonalizacji 
zgłoszonych przez Zamawiającego oraz przez PARP. 

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do wytypowania przedstawiciela, spośród ekspertów wskazanych 
w ofercie, który weźmie udział w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez 
PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I Działania 1.2 „Internacjonalizacja MSP" POPW. 

3.5. Zamaw iający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do opracowanego 
przez Wykonawcę „Modelu biznesowego intemacjonalizacji". Wykonawca zobowiązany jest do 
uzgodnienia ostatecznej wersji modelu biznesowego internacjonalizacji z Zamawiającym. 
Szczegółowe regulacje w zakresie czynności odbioru opracowanego przez Wykonawcę modelu 
biznesowego internacjonalizacji zostaną zawarte w umowie warunkowej zawartej z wybranym 
Wykonawcą w niniejszym postępowaniu ofertowym. Uwagi PARP do modelu biznesowego 
intemacjonalizacji oraz uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawca będzie 
uzupełniał bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 

3.6. Zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu konkursu w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I : Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działaniel.2 
Internacjonalizacja MŚP I Etap (Nr konkursu 1) po wyborze Wykonawcy w niniejszym postępowaniu 
ofertowym Zamawiający zawrze umowę wamnkową na stworzenie modelu biznesowego 
intemacjonalizacji, która zawierać będzie co najmniej zakres zgodny z załącznikiem nr 3 do Zapytania 
Ofertowego. 
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4. W A R U N K I UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę, doświadczenie 
i potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług intemacjonalizacji działalności biznesowej. 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli: 

a) Wykonawca okaże referencje dotyczące realizacji usług doradczych polegających na opracowaniu i 
skutecznym wdrożeniu nowych modeli biznesowych prowadzących do umiędzynarodowienia 
działalności gospodarczej. Referencje dotyczą rynków dotyczą rynków (w ujęciu branżow)'m i/lub 
geograficznym) właściwych ze względu na działalność Zamawiającego. Minimalna liczba referencji to 
5 sztuk. Spehiienie warunku będzie weryfikowane w oparciu o dokumentację załączoną przez 
Wykonawcę do Formularza Ofertowego. 

b) Wykonawca wykaże się udokumentowaną kooperacją w zakresie wspierania procesów 
internacjonalizacji z co najmniej 1 podmiotem operującym i rezydującym (mającym siedzibę lub 
oddział przez okres co najmniej 12 ostatnich miesięcy) na jednym z potencjalnych tynków 
zagranicznych wskazanych przez Zamawiającego w Zapjtaniu Ofertowym. Spełnienie warunku 
będzie weryfikowane w oparciu o dokumentację załączoną przez Wykonawcę do Formularza 
Ofertowego. 

c) Wykonawca wykaże iż posiada niezbędne zasoby kadrowe (min. 2 ekspertów), które zostaną 
zaangażowane do realizacji zadań na rzecz Zamawiającego. Wykazani eksperci powinni posiadać co 
najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług dotyczących intemacjonalizacji. 
Spełnienie wamnku będzie weryfikowane w oparciu o dokumentację załączoną przez Wykonawcę do 
Formularza Ofertowego. 

4.2. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymaganych warunków o których mowa w punkcie 
4.1 Zapytania Ofertowego, oferta zostanie odrzucona. 

5. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH LUB 
PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW ORAZ 

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

5.1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
określone w pkt. 4.1. 

5.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych 
kryteriach: 

KRYTERIUM I : 

Cena (C) - 70%. Oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) otrzyma 70 punktów, ilość punktów dla 
każdej ocenianej Oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru: 

C = ^ X 70 pkt. 

gdzie: 
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C - liczba punktów oferty badanej za kryterium „Cena" 
Cmiii - najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich 
nadesłanych ofert niepodlegających odrzucenniu 

Cbad. - cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia 

KRYTERIUM I I : 

Czas realizacji zamówienia (T) - 30%. Oferta najkorzystniejsza czasowo (najkrótsza) otrzyma 30 
punktów. Ilość punktów dla każdej ocenianej Oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru: 

T = X 30 pkt. 
Tbad. 

gdzie: 

T - liczba punktów oferty badanej za kryterium „Czas realizacji zamówienia" 
Tmin - najkrótszy czas realizacji zamówienia (w dniach) wśród wszystkich nadesłanych ofert 
niepodlegających odrzuceniu 
Tbad, - czas realizacji zamówienia (w dniach) w przypadku oferty badanej 

Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5.3. Wykonawca przedstawia informacje co do ceny oraz czasu realizacji usług doradczych będących 
przedmiotem zamówienia i prowadzących do opracowania modelu biznesowego intemacjonalizacji w 
Formularzu Ofertowym. Zamawiający zastrzega, że maksymalny termin za wykonanie przedmiotu 
zamówienia nie może być dłuższy niż 150 dni. Realizacja zamówienia nie może rozpocząć się później 
niż 1 miesiąc od dnia zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu (zakładany 
termin rozpoczęcia realizacji projektu to październik 2016r.). 

5.4. Punkty uzyskane za Kryterium ł zostaną dodane do punktów uzyskanych za Kryterium I I (C+T). 
Na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena Oferty. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać 
maksymalnie 100 pkt. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego Oferta 
uzyska największą ilość punktów. 

6. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

6.1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe łub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązanie między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji. 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. 
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d) pozostawaniu 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. 

6.2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w 
postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez 
Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. W przypadku 
złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, 
zostanie on w>'kluczony z udziału w postępowaniu. 

7.1. Termin złożenia ofert bez wpływu na sposób ich dostarczenia upływa w dniu 16.05.2016 r o 
godzinie 16.00. 

7.2. Miejsce składania ofert: 

Adres zamawiającego: 
LPGTech Sp. z o.o. 
ul. Dojnowska 67, 
15-557 Białystok 

Oferta może zostać dostarczona: 

- pocztą tradycyjną na w/w adres firmy Zamawiającego, w zamkniętej kopercie z informacją „Oferta 
na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego 
intemacjonalizacji dla firmy LPGTech Sp. z o.o." przed upływem terminu składania ofert (decyduje 
data wpłynięcia) 

- osobiście na adres firmy Zamawiającego, w zamkniętej kopercie z informacją „Oferta na realizację 
usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego intemacjonalizacji dla firmy 
LPGTech Sp. z o.o." przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpłynięcia) 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

8.1. Wymagania podstawowe; 
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim według wzoru: FORMULARZ 

OFERTOWY (Załącznik nr I) 
• Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem ofert>', niezależnie 

od wyniku postępowania 
• do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 

postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami 
- załącznikami 

• oferta powinna być ważna co najmniej 6 miesięcy od dnia jej wystawienia 

• oferta powinna być podana w polskich złotych (PEN) i musi zawierać cenę netto oraz cenę 

7. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

8.2. Cena: 

brutto (PLN) 
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• cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego. 
8.3. Forma oferty: 

• oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na druku 
FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1). 

• ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w sposób czytelny i przejrzysty. 
8.4. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty. 

• każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
przedmiotowego zap>1ania ofertowego. 

• osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest: 
Jacek Olejkowski, tel. +48 85 734 13 10, email: biurpj7fip_gtęęh,pj 

8.5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę 
więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. 
oferty wariantowej)- spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 

8.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub 
przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie 
oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio: 

a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz 
odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie 
gospodarczym; 
b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy , którym pełnomocnictwa udzieliła(y) 
osoba(y), o której(ych) mowa w 8.6.a). Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem) musi zostać załączona do oferty. 
c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do 
oferty. 

8.7. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami 
zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w 
szczególności zawierać wszystkie informacje i dane. 

9. OKREŚLENIE WARUNKÓW Z M I A N UMOWY ZAWARTEJ W W Y N I K U 
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ 

TAKIEJ Z M I A N Y 

Warunki zmiany umowy, o ile zostały przewidziane, zostały uwzględnione w treści umowy 
stanowiącej załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

10. INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY 

10.1 Informacja o niniejszym zapytaniu zamieszczona została na stronie internetowej przedsiębiorstwa 
www.lpgtcch.pi oraz na stronie U A V \ \ .paip.gov.pi poprzez Lokalny System Informatyczny. 
10.2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej 
przedsiębiorstwa oraz przesłana drogą e-mailową do podmiotów biorących udział w postępowaniu. 
10.3 Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. 

http://www.lpgtcch.pi
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11. INFORMACJE DODATKOWE 

11. l . Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku 
niniejszego Zapytania Ofertowego. 

11.2. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie. 

12. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - Oświadczenia Wykonawcy 

Załącznik nr 3 - Zakres minimalny umowy warunkowej na realizację usług doradczych prowadzących 
do opracowania modelu biznesowego intemacjonalizacji 

Załącznik nr 4 - Standard tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji dla I etapu Działania 1.2 
„Internacjonalizacja MŚP" POPW 

LPGTECH Sp ./.M,. 

15-557 3i3lystok. ul. Dojnowska 67 
NIP 9662055105 , 
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ZAŁĄCZNIK NR I 

FORMULARZ OFERTY 
1 

DANE OFERENTA 
Nazwa: 
Adres: 
NIP: 
Email: 
Telefon: 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2016 r. dotyczące wyboru Wykonawcy usług doradczych 
w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności 
przedsiębiorstwa Zamawiającego, składam poniższą ofertę: 

Cena całkowita.za usługi (netto) zł Cena całkowita.za usługi (netto) 

Termin wykonania usług Termin wykonania usług 

Doświadczenie branżowe potwierdzone 
refeTenęjatni 

Załączam kopie referencji, potwierdzających doświadczenie w 
realizacji usług doradczych połegających na opracowaniu 
i skutecznym wdrożeniu nowych modełi biznesowych 
prowadzących do umiędzynarodowienia działałności 
gospodarczej (w tym w zakresie poszukiwania nowych 
rynków docelowych i kluczowych partnerów biznesowych na 
rynkach docelowych), w tym dotyczące rynków 
zagranicznych (w ujęciu branżowym i/łub geograficznym) 
właściwych ze względu na działalność Zamawiającego. 

; Gżłotócostwo w zagranicznych organizacjach 
lub sieciach współpracy międzynarodowej 

Załączam kopie dokumentacji potwierdzającej kooperację 
(aktywną współpracę) w zakresie wspierania procesów 
internacjonalizacji z podmiotami operującymi i rezydującymi 
(mającymi siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 12 
ostatnich miesięcy) na rynkach zagranicznych, w tym 
właściwych ze względu na działalność Zamawiającego. 

Termin ważności oferty: 

Ofertę sporządził/a; 

Załączniki: 
1. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych. 
2. Oświadczenie Oferenta o akceptacji minimalnego zakresu umowy warunkowej. 
3. Oświadczenie Oferenta o gotowości do realizacji usług doradczych. 
4. Oświadczenie Oferenta o posiadanych kompetencjach. 
5. Kopie pisemnych referencji potwierdzających doświadczenie w realizacji usług doradczych polegających na 

opracowaniu i skutecznym wdrożeniu nowych modeli biznesowych prowadzących do umiędzynarodowienia 
działalności gospodarczej (w tym w zakresie poszukiwania nowych rynków docelowych i kluczowych 
partnerów biznesowych na rynkach docelowych), w tym dotyczące rynków zagranicznych (w ujęciu 
branżowym flub geograficznym) właściwych ze względu na działalność Zamawiającego. 
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6- Kopie dokumentacji potwierdzającej kooperację (aktywną współpracę) w zakresie wspierania procesów 
internacjonalizacji z podmiotami operującymi i rezydującymi (mającymi siedzibę lub oddział przez okres co 
najmniej 12 ostatnich miesięcy) na rynkach zagranicznych, w tym właściwych ze względu na działalność 
Zamawiającego. 

Miejscowość i data Podpis upoważnionego Przedstawiciela Oferenta 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 

Nazwa Oferenta: 
Adres: 
NIP 

Oferent oświadcza, że nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- posiadanie udziałów lub co najmniej 5 % akcji; 

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
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. 

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie zmoją najlepszą 
wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności. 

Miejscowość i data Podpis upoważnionego Przedstawiciela Oferenta 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

Zakres minimalny umowy pod warunkiem zawieszającym (zwanej umową warunkową) na realizację 
usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji 

Umowa warunkowa musi w szczególności uwzględniać: 

1. Opis działań planowanych do realizacji w celu przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji 
z uwzględnieniem harmonogramu i miejsca ich realizacji; 

2. Planowany termin rozpoczęcia 1 zakończenia poszczególnych działań oraz opracowania modelu 
biznesowego internacjonalizacji; 

3. Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za realizację poszczególnych działań prowadzących do 
opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji; 

4. Kwestie przeniesienia na wnioskodawcę autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszelkich 
utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem usług doradczych i opracowaniem modelu 
biznesowego internacjonalizacji; 

5. Zobowiązanie wykonawcy do udziału jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie 
wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do 1 Etapu działania 1.2 
„Internacjonalizacja MŚP" POPW; 

6. Zobowiązanie wykonawcy do opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji zgodnie z 
wymogami określonymi w Regulaminie konkursu do I Etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP" 

7. Zobowiązanie wykonawcy do uzgodnienia ostatecznej wersji modelu biznesowego internacjonalizacji z 
wnioskodawcą; 

8. Zobowiązanie wykonawcy do uwzględnienia uwag do modelu biznesowego internacjonalizacji 
zgłoszonych przez PARP; 

9. Warunek zawieszający, uzależniający obowiązywanie umowy od złożenia wniosku o dofinansowanie 
(obowiązywanie umowy od dnia następnego po złożeniu wniosku o dofinansowanie) albo warunek 
uzależniający obowiązywanie umowy od umieszczenia projektu wnioskodawcy na liście projektów 
spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej opublikowanej na stronie 
internetowej PARP albo warunek uzależniający obowiązywanie umowy od otrzymania informacji od 
PARP o przyznaniu dofinansowania. Do czasu zawarcia umowy o dofinansowanie wnioskodawca 
realizuje projekt na własne ryzyko; 

10. Zobowiązanie wykonawcy do realizacji usługi doradczej zgodnie z zasadami działania ł.2 
„Internacjonalizacja MŚP" POPW. 

Akceptuję postanowienia umowy warunkowej: 

Miejscowość i data Podpis upoważnionego Przedstawiciela Oferenta 

POPW; 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI DO REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH 

Nazwa Oferenta: 
Adres: 
NIP 

Oferent wyraża zobowiązanie i gotowość do realizacji usług doradczych o zakresie wyszczególnionym 
w zapytaniu otertowym w terminach wskazanych we wniosku o dofinansowanie (w przypadku otrzymania 
dofinansowania przez Zamawiającego). Jednocześnie Oferent oświadcza, że jego potencjał jest wystarczający do 
terminowej realizacji nmowy warunkowej, w tym w kontekście zadań przez Niego wykonywanych na rzecz 
innych podmiotów, w szczególności innych Wnioskodawców lub Beneficjentów Działania 1.2 POPW. 

Miejscowość i data Podpis upoważnionego Przedstawiciela Oferenta 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH KOMPETENCJACH 

Nazwa Oferenta: 
Adres: 
NIP 

Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie i potencjał 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: 

- potencjalnych, najbardziej atrakcyjnych zagranicznych rynków zbytu oferty handlowej Zamawiającego: 

- zasobów kadrowych (eksperckich), organizacyjnych (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. 

Uzasadnienie 

Uzasadnienie 

- kluczowych imprez targowo-wystawienniczych dotyczących asortymentu Zamawiającego: 

Uzasadnienie 

Uzasadnienie 

Miejscowość i data Podpis upoważnionego Przedstawiciela Oferenta 
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