
                                       

 

                        
 
  

 
1. Dane oferenta: 

 
Nazwa firmy  

Adres   

NIP  

Osoba do kontaktu  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 
2. Dane dotyczące zamówienia: 

Przedmiot zamówienia 

Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie badania rynku: 
wyselekcjonowania grupy docelowej potencjalnych partnerów, 
określenia ram prawnych obowiązujących na rynku 
amerykańskim. Przedmiotem zamówienia jest specjalistyczna 
usługa doradcza w zakresie badania rynku: wyselekcjonowania 
grupy docelowej potencjalnych partnerów, określenia ram 
prawnych obowiązujących na rynku amerykańskim. W ramach 
usługo powinny zostać określone: 
 
-koncentracja, 
-główni uczestnicy rynku, 
-kierunki importu i eksportu,  
- optymalizacja sposobów transportu  
bariery wejścia na rynek, 
- amerykańska kultura negocjacyjna 
- czynniki kształtujące popyt  
-określenie oraz wskazanie najbardziej opytmalnych kanałów 
dystrybucji dla nowego produktu Retrofity M- Tech Platinium 
typów C5W, W5W 
-system celny oraz dokumentacja celna wywozowo – wwozowa 
na rynek USA dla ww. produktów  
- warunki celne dla w.w. Produktów – analiza dla poszczególnych 
Stanów,  
- obszary geograficzne i ich udział w sprzedaży  
- przygotowanie i zweryfikowanie bazy danych potencjalnych 
odbiorców oraz opis metodologii doboru potencjalnych 
kontrahentów (baza *powinna zawierać co najmniej 
 informacje: dane firmy, strona www, adres, określenie wielkości 
przedsiębiorstwa, dane kontaktowe, dane *osoby/osób 
odpowiedzialnych ze strony potencjalnego odbiorcy za system 



                                       

 

zakupów. 
-  nowe trendy na rynku,  
- rprzepisy dotyczące elektryki i oświetlenia w USA 
-rejestracja produktów w USA, 
- zasady tworzenia umów z potencjalnymi odbiorcami z rynku 
USA produktów typu C5W, W5W 
-sposoby wejścia na rynek USA w analizie wariantowej na 
poszczególne Stany, 
-wskazanie potencjalnych konkurentów wraz z opisem 
oferowanych przez nich produktów, oferty cenowe, udział w 
rynku. 
-analiza szans wejścia na rynek z produktem Retrofity M- Tech 
Platinium typów C5W, W5Ww podziale na Stany. 
-określenie zasad gwarancji i rękojmi na oferowane produkty, 
-zasady odpowiedzialności cywilnej w stosunku do odbiorców 
finalnych 
-zasady finansowania i ograniczenia ryzyka finansowego we 
współpracy z rynkiem USA dla tych produktów  
- doradztwo w zakresie prowadzenia biznesu w USA 

Cena netto zamówienia  

Termin ważności oferty  

 
 
3. Oświadczenia: 

1. Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, 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 
przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  

-uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
-posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,  

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika,  

- 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.  

 

2. Oświadczam, że: 



                                       

 

a) zakres prowadzonej przeze mnie działalności obejmuje świadczenie 
usług określonych w przedmiocie zapytania ofertowego; 
b) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
c) posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji 
zamówienia; 
d) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia;  
e) znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej 
realizację zamówienia, 
f) posiadam potencjał do świadczenia usługi doradczej w postaci oddziału 
firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy 
przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na 
tym rynku 
g) posiadam co najmniej 6 letnie doświadczenie w świadczeniu usług 
określonych w przedmiocie zapytania ofertowego.  

 

 

                                                       
 
 
 

                                                                   …………………………………………………………………………… 
data, pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy 

 
 


