Machowa, dnia 3.11.2014 r.
GRAN POLYCHEM Sp. z o.o.
Machowa 160
39-220 Pilzno

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na:
1. wydruk katalogów w języku rosyjskim (200 sztuk), włoskim (200 sztuk) i niemieckim (200 sztuk), wykonanych na
grubym, kredowym papierze,
2. realizację kampanii informacyjno-promocyjnej na portalu międzynarodowym w języku rosyjskim w okresie 3 miesięcy
(IV/2014 lub I/2015),
3. zorganizowanie spotkań handlowych (min 3 spotkania, max 5 spotkań) na rynkach niemieckim, rosyjskim, ukraińskim i
włoskim w 2015 r.,
4. rejestrację i wynajęcie stoiska wystawienniczego 12m2 na targach VITRUM 2015 w Mediolanie
w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź.
zm.).
Tytuł projektu: WDROŻENIE STRATEGII EKSPORTOWEJ W FIRMIE GRAN POLYCHEM
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria
Kryterium – cena
100%
Opis sposobu obliczania kryterium – cena
oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów
pozostałe oferty są punktowane wg następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 100, gdzie: X = najniższa cena, Y = cena ocenianej oferty
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.
Działanie będzie realizowane na podstawie zamówienia / zamówień.
Złożona oferta powinna być sporządzana zgodnie ze wzorem formularza ofertowego - załącznik nr 1
Oferta może być przesłana w wybranej formie :

drogą mailową na adres: info@granpolychem.pl

pocztą tradycyjną na adres: Machowa 160, 39-220 Pilzno

faksem na numer: +48 14 672 47 34

osobiście w siedzibie firmy
Termin składania ofert upływa: 7.11.2014 r.
Oferta powinna być ważna przez okres 12 miesięcy.

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

