
                                       

 

                        
 

Zapytanie ofertowe nr 1118064  
 

 
 

 W związku z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie Spółki M-TECH na nowe 

międzynarodowe rynki perspektywiczne ( USA; Meksyk; Australia; RPA i Rosja ) oraz wzrost 

sprzedaży na rynki europejskie, w szczególności poprzez wypromowanie nowego produktu 

Retrofity M-Tech Platinum typów C5W, W5W” w ramach podziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W 

PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, firma M-Tech zaprasza do złożenia oferty na: 

 

Zakup specjalistycznej usługi doradczej  

 

Zamawiający: 

 

M-Tech Poland Sp. z o.o. 

Portowa 8b 

44-100 Gliwice 

NIP 6452532997 

 

Tryb zamówienia: 

 

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego. (Zasada konkurencyjności)   

 

Przedmiot i opis zamówienia 

KOD CPV – 79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, 

drukowania i zabezpieczenia   

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 



                                       

 

 

Wymagania dotyczące wykonawcy: 

Minimum 6 lat doświadczenia w świadczeniu usług określonych w przedmiocie zapytania ofertowego.  

Posiadanie potencjału 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.  Firma winna posiadać zespół zatrudnionych specjalistów, tj.  

ekspert ds. celnych i transportowych posiadających odpowiednia wiedzę praktyczną np. Agent Celny,  

ekspert ds. rynku USA,  ekspert ds. prawnych ze znajomością prawa,   

ekspert ds. wprowadzania firm na rynek USA (najchętniej branża oświetleniowa) 

 ekspert ds. promocji i budowania kanałów dystrybucji – rynek USA  

Warunki składania ofert:  

Oferty należy przesyłać na adres: j.skotnicka@m-tech.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy, tj. 

Portowa 8b, Gliwice.  Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty na adres poczty 

elektronicznej. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.   Wykonawcy przygotują i 

przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Oferta 

powinna być sporządzona w języku polskim na wzorze zwartym w załączniku nr 1.  Składający ofertę 

winien oznaczyć termin ważności oferty.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym 

postępowaniu. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i 

skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć 

podpisem conajmniej jednej z osób podpisujących ofertę.  Oferta wraz z załącznikami musi być 

podpisana (podpis i pieczątka) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w 

dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w 

jego imieniu.  Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.  

Wykluczenia: 

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 



                                       

 

I. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

II. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji 

III. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

IV. 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. 

Harmonogram realizacji:  

Termin realizacji usługi do dn. 28/06/2018 

Kryteria oceny oferty:  

W ramach tego postępowania brane pod uwagę były tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie 

wymagania. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę, która nie podlega wykluczeniu, zawiera 

wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia oraz ma najniższą cenę.  

Punkty obliczane jako stosunek najniższej ceny do ceny analizowanej oferty x 100 pkt. 

Założono, że w sytuacji w której Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że złożone zostały oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie 

Wykonawców,  którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego – 

ofert dodatkowych. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnych ofertach.  

Informacje dodatkowe:  

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia wykonawcy karą umowną w przypadku 

niedostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego w 

wysokości 100 % wartości zamówienia.                                                   

 

 


