Białystok, 22.03.2018r.
Rozeznanie cenowe
I. ZAMAWIAJĄCY
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
Ul. Studzienna 2
15-771 Białystok
(Koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego)
W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty poprzez podanie ceny netto przedmiotu
zamówienia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania cenowego zgodnie
z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania PRZEWODNIKA EKSPORTOWEGO dla
firm ze Wschodniego Klastra Budowlanego - Krajowego Klastra Kluczowego w ramach
realizacji projektu: „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie
międzynarodowej” o numerze POIR.02.03.03-20-0001/16 w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, która
obejmuje:
CPV: 79310000-0 Usługi badania rynku
72316000-3 Usługi analizy danych
79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne

1) przygotowanie 6 raportów dotyczących eksportowych rynków perspektywicznych.
Raport z wykonanych badań powinien składać się z części wspólnej dla wszystkich
wskazanych rynków zagranicznych i obejmować co najmniej:
a) charakterystykę wariantów aktywności biznesowej firm branży budowlanej za granicą;
b) opracowanie koncepcji wykorzystania dostępnych kanałów biznesowych dla
ułatwienia sprzedaży zagranicznej;
c) opracowanie modelu finansowego przedsięwzięć eksportowych i działalności
eksportowej wybranych grup produktów branży budowlanej,
2) w częściach odnoszących się do poszczególnych rynków zagranicznych raport powinien
zawierać co najmniej:
a) określenie potencjału eksportowego rynków docelowych dla działalności eksportowej
wskazanych przez Zamawiającego. Opracowania powinny dotyczyć rynków:
 Kazachstan,
 Singapur,
 ZEA,
 USA,
 Rosja,
 Norwegia,
b) analizę pozycji konkurencyjnej wybranych produktów/ usług na dany rynek (wybór
max. 2 produktów/ usług powinien wynikać z ich potencjału eksportowego);
c) określenie norm, wymagań, certyfikatów wymaganych na rynkach docelowych;
d) przygotowanie charakterystyki optymalnych sposobów komunikacji oraz sposobów
promocji na danym rynku;
e) charakterystykę warunków społeczno-kulturowych prowadzenia działalności
gospodarczej na rynku docelowym,
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III. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Termin realizacji usługi: 3 miesiące od daty zawarcia umowy, jednak nie późnij niż do dnia
30 czerwca 2018r.
IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamawiający jako kryterium oceny ofert przyjął 100% ceny. Oferta z najniższą cena zostanie za tym
uznana za najkorzystniejszą i dany oferent otrzyma realizację danej usługi.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 za
pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@polskiestowarzyszenie.pl lub dostarczyć osobiście/
pocztą/ kurierem najpóźniej do dnia 29.03.2018 do godz. 10:00

Z poważaniem
Anna Moskwa
Wiceprezes Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego
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ZAŁĄCZNIK NR 1

…………………………………………..
(Miejscowość, data)

…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
(Nazwa firmy/ dane teleadresowe)
Formularz cenowy
W odpowiedzi na rozeznanie cenowe na opracowania PRZEWODNIKA EKSPORTOWEGO dla
firm ze Wschodniego Klastra Budowlanego - Krajowego Klastra Kluczowego w ramach
realizacji projektu: „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie
międzynarodowej” o numerze POIR.02.03.03-20-0001/16 w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych,
w ramach rozeznania rynku poniżej przedstawiamy oferowaną cenę realizacji przedmiotu zamówienia:
Łączna cena obejmująca przedmiot zamówienia zgodnie z opisem i specyfikacją wynosi:
Cena netto: …………………………………………………………………..……………………………… PLN,
słownie ………………………………………………………………………………..…………..…………………..,
Cena brutto: ………………………………….…………………………..…………….……………….…… PLN,
słownie ………………………………………………………………………………..…………..…………………,
Zalecane jest zaokrąglenie szacowanych wartości do dwóch miejsc po przecinku.
Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się z treścią rozeznania cenowego i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych
zastrzeżeń,
2. Oferowana przez nas oferta spełnia określoną przez Zamawiającego jakość zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia,
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30dni
od daty upływu terminu składania ofert,
4. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w rozeznaniu cenowym,
a w szczególności:
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia.
5. Nie jesteśmy podmiotem/ os. fizyczną powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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, 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,
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.

……………….………..………..………………………………
(Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji /pieczęć)
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