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Zaproszenie dotyczące składania ofert na świadczenie usług doradczych określają zasady, na 
podstawie których VATRA S.A dokona wyboru. 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
 
DANE ZAMAWIAJACEGO                                                          KONTAKT 
VARTA SPÓŁKA AKCYJNA     Tomasz Tetłak 
Ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków    Tel./fax: +48 12 637 90 26 
Miasto: Kraków e-mail:      t.tetłak@vatra.pl 
Województwo: Małopolskie 
Państwo: Polska 
Tel./fax: +48 12 637 90 26 
e-mail: vatra@vatra.pl 
www.vatra.pl 
 

ZAKRES OFERT 
 

TYTUŁ PROJEKTU 
Rozwój działalności eksportowej firmy VATRA S.A poprzez przygotowania Plan rozwoju eksportu 
 

SYGNATURA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 
WND-POIG.06.01.00-12-041/09 
 
 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Ofertą naleŜy objąć usługi doradcze związane z przygotowaniem planu rozwoju eksportu firmy VATRA 
S.A. 

1. Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rynków     
docelowych działalności eksportowej, pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy; 

2. Badanie wybranych rynków docelowych, w szczególności przez przeprowadzenie analizy aktów 
prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu lub 
usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków; 

3. Wskazanie i uzasadnienie wyboru co najmniej dwóch działań, które będą miały być realizowane 
przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrane rynki. 

 
 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
Ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków                                      
Miasto: Kraków                                                                      
Województwo: Małopolskie 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SWIADCZENIA USLUG  DORADCZYCH 
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Państwo: Polska 
Tel./fax: +48 12 637 90 26 
e-mail: vatra@vatra.pl 
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
Oferty moŜna składać nie później niŜ do dnia 30 czerwca 2009. Decyduje data doręczenia oferty do w/w 
miejsca złoŜenia oferty  
 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 
Planowanie rozpoczęcia realizacji projektu po podpisaniu umowy. Zakończenie realizacji projektu: nie 
później niŜ 31 sierpnia 2009 roku. 
 

SPOSÓB I FORMA SKŁADANIA OFERT 
1.  Oferty moŜna składać osobiście, faksem, drogą elektroniczną, pocztą. 
2. Jeden oferent moŜe złoŜyć tylko jedna ofertę w ramach jednego zapytania ofertowego. 
3. Oferta musi być kompletna i powinna zawierać informację niezbędne do podjęcia wyboru wykonawcy 
usługi. 
4. Przesłana oferta powinna zawierać wycenę usług doradczych w PLN. 
5. Oferta powinna zawierać proponowany harmonogram prac oraz opis kwalifikacji konsultantów.  
6.  Wszystkie kopie załączonych dokumentów musza mieć ponumerowane strony i być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem. 
 

DATA WAZNOŚCI OGŁOSZENIA 
Zapytania ofertowe waŜne jest do dnia 30 czerwca 2009 roku. Oferty po tym terminie nie będą 
rozpatrywane. 
  

PROCEDURA WYBORU OFERENTA 
1.Kryteria formalne  
   a.  Doręczenie oferty w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym; 
   b.  Doręczenie oferty w formacie odpowiadającym na kryteria zawarte w zapytaniu       
        ofertowym; 
   c.  Doręczenie oferty w sposób odpowiadającym kryteriom zawartych w zapytaniu           
        ofertowym. 
Niespełnienie któregoś z w/w kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty. 
2.Kryteria merytoryczne   
  a.  Cena: 50% 
  b.  Termin realizacji usług: 25% 
  c.  Posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług doradczych z zakresu eksportu:     
       25% 
 


