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Węgornia, 5 marca 2018 r. 

Stanisław Cudny FOGE 
Węgornia 2 
84-218 Łęczyce 
NIP: 5862203695 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 
 

W związku z realizacją projektu pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy Stanisław Cudny 
FOGE na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3, 
Poddziałanie 3.3.3 firma Stanisław Cudny Foge ogłasza postępowanie zgodnie  
z zasadą konkurencyjności, o której mowa m. in. w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej jako „Wytyczne”), 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, tj. usługi 
doradczo szkoleniowe. 
 
Zamawiający podjął decyzję o zakupie usług doradczych i szkoleniowych w celu wypromowania na 
rynkach zagranicznych produktów oferty firmy FOGE, tj. listew przypodłogowych, a w szczególności 
listew z funkcją samowyrównującą. 
 
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 
 

1. Przedmiot zamówienia: 
Część I: Usługa doradcza dotycząca rynku perspektywicznego jakim jest rynek rosyjski: 

Oczekiwany zakres usługi doradczej: 
➢ Aspekty systemu prawnego i polityki gospodarczej danego kraju (w kontekście 

produktu eksportowego, jakim są drewniane listwy przypodłogowe 
samowyrównujące się), 

➢ Rekomendacje w zakresie strategii wejścia na dany rynek, doboru partnerów, 
dystrybutorów i kanałów sprzedaży, 

➢ Rekomendacje w zakresie współpracy z odpowiednimi organami, instytucjami 
branżowymi, pośrednikami itp., 

➢ Wyselekcjonowanych potencjalnych partnerów z rynku, z którymi firma będzie 
mogła nawiązać współpracę, 

➢ Przeprowadzenie analizy rynku oraz wyszukanie potencjalnych partnerów 
biznesowych na tym ryku, poprzez stworzenie bazy danych wyselekcjonowanych 
firm z uwzględnieniem nazwy, profilu działalności, adresów, telefonów 
kontaktowych i adresów e-mail z wyszczególnieniem działu oraz stanowiska jakie 
dana osoba zajmuje.  

Efektem przeprowadzenia usługi doradczej dotyczącej rynku perspektywicznego jakim jest rynek 
rosyjski będzie raport w formie papierowej – 1 egzemplarz oraz elektronicznej – 1 egzemplarz. 
 
Część II: Usługa doradcza dotycząca rynku perspektywicznego jakim jest rynek Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich: 

Oczekiwany zakres usługi doradczej: 
➢ Aspekty systemu prawnego i polityki gospodarczej danego kraju (w kontekście 

produktu eksportowego, jakim są drewniane listwy przypodłogowe 
samowyrównujące się), 

➢ Rekomendacje w zakresie strategii wejścia na dany rynek, doboru partnerów, 
dystrybutorów i kanałów sprzedaży, 
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➢ Rekomendacje w zakresie współpracy z odpowiednimi organami, instytucjami 

branżowymi, pośrednikami itp., 
➢ Wyselekcjonowanych potencjalnych partnerów z rynku, z którymi firma będzie 

mogła nawiązać współpracę, 
➢ Przeprowadzenie analizy rynku oraz wyszukanie potencjalnych partnerów 

biznesowych a tym ryku, poprzez stworzenie bazy danych wyselekcjonowanych firm 
z uwzględnieniem nazwy, profilu działalności, adresów, telefonów kontaktowych  
i adresów e-mail z wyszczególnieniem działu oraz stanowiska jakie dana osoba 
zajmuje.  

Efektem przeprowadzenia usługi doradczej dotyczącej rynku perspektywicznego jakim jest rynek 
arabski będzie raport w formie papierowej – 1 egzemplarz oraz elektronicznej – 1 egzemplarz. 
 
Część III: Usługa szkoleniowa w zakresie umiędzynarodowienia FOGE na wybranych rynkach 
perspektywicznych, tj. Rosji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 

W zakres szkolenia wejdą minimum: 
➢ specyfika kultury biznesowej danego kraju, 
➢ rozwijanie kanałów sprzedaży, 
➢ komunikacja multikulturowa, 
➢ budowa marki na rynkach perspektywicznych, 
➢ prowadzenie negocjacji z uwzględnieniem różnic kulturowych i etyki biznesu (m.in.  

w zakresie panujących obyczajów, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad 
zachowania, ubioru itd.), 

➢ podstawowe zwroty biznesowe i branżowe w danym języku. 
Proszę o wycenę ww. usługi. Dokonując wyceny proszę wziąć pod uwagę, iż szkolenie zostanie 
przeprowadzone dla 3 osób w siedzibie Zamawiającego. Termin szkolenia zostanie ustalony 
indywidualnie, ramy czasowe to 16.03.2018 r. - 30.03.2018 r. 
Po przeprowadzonym szkoleniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykorzystane materiały na 
przeprowadzonym szkoleniu. 
 
Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 
85312320-8 – usługi doradztwa, 
79400000-8 – usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 
79411100-9 – usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej. 
80500000-9 – usługi szkoleniowe;  
80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego; 

2. Planowany termin realizacji zamówienia: 30.03.2018 r. 
a) Usługa doradcza dotycząca rynku perspektywicznego jakim jest rynek rosyjski, dostarczenie do 

siedziby Zamawiającego raportu do dnia: 30.03.2018 r. 
b) Usługa doradcza dotycząca rynku perspektywicznego jakim jest rynek Zjednoczonych 

Emiratów arabskich, dostarczenie do siedziby Zamawiającego raportu do dnia: 30.03.2018 r. 
c) Usługa szkoleniowa w zakresie umiędzynarodowienia FOGE na wybranych rynkach 

perspektywicznych tj. Rosji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich potwierdzona protokołem 
odbioru wykorzystanych podczas prowadzonego szkolenia materiałów oraz listą obecności  do 
30.03.2018 r. 

3. Warunki udziału w podstępowaniu: 
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia należytego wykonania zamówienia. 
3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
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4) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia 

we wskazanym terminie. 
5) Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 
6) Posiadanie potencjału do świadczenia usług doradczych o wymaganym zakresie  

(np. w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego 
dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym 
rynku). 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć 
następujące dokumenty: 

1) Złożenie oferty zawierającej: 
▪ nazwę i adres oferenta, NIP; 
▪ datę wystawienia oferty; 
▪ dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów; 
▪ termin ważności oferty; 
▪ cenę netto/brutto. 

2) Złożenie na ofercie oświadczeń następującej treści: 
▪ Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone   

w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 
▪ Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  posiadania. 
▪ Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające 

prawidłową realizację zamówienia. 
▪ Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
▪ Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. 
▪ Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał do świadczenia usług doradczych  

o wymaganym zakresie (np. w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub 
współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od 
podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku). 

▪ Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:   

o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
o posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,; 
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   

pełnomocnika; 
o pozostawaniu 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.  

4. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta 
musi zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę  
i adres oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba uprawniona do 
reprezentowania  Oferenta przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną.  
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Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach 
określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie 
wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów 
powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających.  
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, 
oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na 
warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym. Cenę należy wyrazić  
w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu 
zamówienia zostaną odrzucone.  
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 
Sposoby składania ofert:  

 Osobiście pod adresem: Stanisław Cudny FOGE, ul. Węgornia 2, 84-218 Łęczyce, 
 pocztą, listem poleconym, kurierem na adres: Stanisław Cudny FOGE, ul. Węgornia 2, 84-218 

Łęczyce (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego), 
 pocztą elektroniczną na adres mailowy: s.cudny@foge.pl   

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 13.03.2018 r. Oferty, które wpłyną do siedziby 
Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą brane pod uwagę przy ocenie 
ofert. W przypadku składania oferty w sposób opisany w pkt 1) i 2 ) powyżej - w zamkniętej kopercie  
z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe 1/2018”   

5. Termin związania z ofertą: minimum 30 dni od zakończenia terminu składania ofert. 
6. Kryteria oceny ofert: 

 
Część I: Usługa doradcza dotycząca rynku perspektywicznego jakim jest rynek rosyjski 

kryteria oceny ofert waga  maksymalna liczba punktów 

a) cena netto w PLN/inna 
waluta* 

80,00% 80 

b) Termin dostarczenia do 
siedziby Zamawiającego raportu 

dotyczącego rynku 
perspektywicznego jakim jest 

rynek rosyjski 

20,00% 20 

* W przypadku oferty w walucie obcej, do przeliczenia na walutę PLN zostanie przyjęty średni kurs NBP 
z dnia porównania ofert  
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  
a) Punkty w ramach kryterium cena netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:          

 
    C min 

A n = ----------------- x 100 x 80% 
                C r 

 
C min – cena minimalna w zbiorze  
C r – cena oferty rozpatrywanej 
A n – ilość punktów przyznana ofercie 

 
b) Punkty w ramach kryterium termin dostarczenia do siedziby Zamawiającego raportu dotyczącego 

rynku perspektywicznego jakim jest rynek rosyjski będą przyznawane wg następującej formuły: 
 

mailto:s.cudny@foge.pl
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• Dostarczenie raportu dotyczącego rynku perspektywicznego jakim jest rynek rosyjski do 
siedziby Zamawiającego do dnia 18.03.2018 r. włącznie – 20 pkt. 

• Dostarczenie raportu dotyczącego rynku perspektywicznego jakim jest rynek rosyjski do 
siedziby Zamawiającego w terminie od 19.03.2018 r. do 23.03.2018 r. włącznie – 10 pkt. 

• Dostarczenie raportu dotyczącego rynku perspektywicznego jakim jest rynek rosyjski do 
siedziby Zamawiającego w terminie od 24.03.2018 r. do 30.03.2018 r. włącznie –  0 pkt. 

Punkty z oceny kryterium 1 - 2 zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych 
punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli 
zamówienia wykonawcy oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów 
 
Część II: Usługa doradcza dotycząca rynku perspektywicznego jakim jest rynek Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich 

kryteria oceny ofert waga  maksymalna liczba punktów 

a) cena netto w PLN/inna 
waluta* 

80,00% 80 

b) Termin dostarczenia do 
siedziby Zamawiającego raportu 

dotyczącego rynku 
perspektywicznego jakim jest 

rynek Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich 

20,00% 20 

 
a) Punkty w ramach kryterium cena netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:          

 
    C min 

A n = ----------------- x 100 x 80% 
                C r 

 
C min – cena minimalna w zbiorze  
C r – cena oferty rozpatrywanej 
A n – ilość punktów przyznana ofercie 

 
b) Punkty w ramach kryterium termin dostarczenia do siedziby Zamawiającego raportu 

dotyczącego rynku perspektywicznego jakim jest rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
będą przyznawane wg następującej formuły: 

• Dostarczenie raportu dotyczącego rynku perspektywicznego jakim jest rynek Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich do siedziby Zamawiającego do dnia 18.03.2018 r. włącznie – 20 pkt. 

• Dostarczenie raportu dotyczącego rynku perspektywicznego jakim jest rynek Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich do siedziby Zamawiającego w terminie od 19.03.2018 r. do 23.03.2018 r. 
włącznie – 10 pkt. 

• Dostarczenie raportu dotyczącego rynku perspektywicznego jakim jest rynek Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich do siedziby Zamawiającego w terminie od 24.03.2018 r. do 30.03.2018 r. 
włącznie –  0 pkt. 

Punkty z oceny kryterium 1 - 2 zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych 
punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli 
zamówienia wykonawcy oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. 
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Część III: Usługa szkoleniowa w zakresie umiędzynarodowienia FOGE na wybranych rynkach 
perspektywicznych, tj. Rosji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 
 

kryteria oceny ofert waga  maksymalna liczba punktów 

a) cena netto w PLN/inna 
waluta* 

80,00% 80 

b) Termin przeprowadzenia 
usługi szkoleniowej w zakresie 
umiędzynarodowienia FOGE na 

wybranych rynkach 
perspektywicznych, tj. Rosji oraz 

Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich 

20,00% 20 

 
a) Punkty w ramach kryterium cena netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:          

 
    C min 

A n = ----------------- x 100 x 80% 
                C r 

 
C min – cena minimalna w zbiorze  
C r – cena oferty rozpatrywanej 
A n – ilość punktów przyznana ofercie 

 
b) Punkty w ramach kryterium termin przeprowadzenia usługi szkoleniowej w zakresie 

umiędzynarodowienia FOGE na wybranych rynkach perspektywicznych, tj. Rosji oraz 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich będą przyznawane wg następującej formuły: 

• Przeprowadzenie szkolenia  do dnia  18.03.2018 r. włącznie – 20 pkt. 

• Przeprowadzenie szkolenia w terminie od 19.03.2018 r. do 23.03.2018 r. włącznie – 10 pkt. 

• Przeprowadzenie szkolenia w terminie od 24.03.2018 r. do 30.03.2018 r. włącznie –  0 pkt. 
Punkty z oceny kryterium 1 - 2 zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych 
punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli 
zamówienia wykonawcy oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. 
 

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej 
wymienionym wymaganiom i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o podane wyżej kryteria 
oceny ofert. Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w Zapytaniu Ofertowym, 
podlega odrzuceniu.  
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w sposób odpowiadający 
publikacji zapytania ofertowego.  
Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z oferentem, którego oferta będzie  najkorzystniejszą 
spośród pozostałych złożonych ofert 

8. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: 
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązanie między z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
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z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, 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; 
d) pozostawaniu 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 

9. Warunki dokonania zmiany umowy: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku 
przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:  
a. wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach 
określonych w umowie; 
b. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
umowy, 
c. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku 
zmiany charakteru umowy; 
d. zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 
209 000 euro – w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i zarazem jest mniejsza od 10% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo,  
w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie. 

10. Zastrzeżenia 

• Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym wykonawcą przewidziane zostaną 
kary umowne za opóźnienie dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu 
nie spełniającego założeń zapytania ofertowego w wysokości 0,1 % wartości brutto 
zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie sprzętu (tj. w przypadku braku dostawy) lub 
odpowiednio dostawie niepełnego/niekompletnego sprzętu (tj. w przypadku gdy wybrany 
wykonawca dokona niepełnej lub niekompletnej dostawy) lub odpowiednio sprzętu 
niespełniającego założeń zawartych w zapytaniu ofertowym. 

• Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo w do zmiany zapytania ofertowego i formularza 
ofertowego  
w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień – w takim 
przypadku Zamawiający:  

a. poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego 
zapytania ofertowego, 

b. poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich oferentów, którzy dotychczas złożyli 
oferty;  

c. wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zamian  
w ofertach składanych przez oferentów. 

• W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień 
dotyczących złożonych przez nich ofert.  

• Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 
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• Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad 
określonych w zapytaniu ofertowym.  

• Osobą udzielającą informacji na temat niniejszego zapytania ofertowego jest Pan Stanisław 
Cudny, mail: s.cudny@foge.pl, tel. 607-040-248 
 
 
 

…………………………………………….. 
Podpis i pieczęć firmy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:s.cudny@foge.pl
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2018 
Formularz ofertowy 
 

 
Miejscowość ……………………*, dnia……………………* r. 
 
 
 

OFERTA DLA 
Stanisław Cudny FOGE 

Węgornia 2 
84-218 Łęczyce 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2018 r. dotyczące usługi doradczo-szkoleniowej 
związanej z projektem pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy Stanisław Cudny FOGE na 
rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3, 
Poddziałanie 3.3.3 składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia. 
 
I Nazwa i dane adresowe wykonawcy 
 
Nazwa: ………………………………………………….……...* 
Adres: ………………………………………………….………..* 
NIP: …..…………………………………………….……….……* 
 
II Warunki cenowe oferty  
Część I: Usługa doradcza dotycząca rynku perspektywicznego jakim jest rynek Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich 
 

Elementy przedmiotu zamówienia 
Cena netto* 
PLN/EUR ** 

Cena brutto* 
PLN/EUR** 

Termin 
dostarczenia 
raportu (max. 
30.03.22018 r.) 

Usługa doradcza dotycząca rynku 
perspektywicznego jakim jest rynek 
rosyjski. 

 
  

*W przypadku oferty w walucie obcej, do przeliczenia na walutę PLN zostanie przyjęty średni kurs NBP 
z dnia porównania ofert 

 
Część II: Usługa doradcza dotycząca rynku perspektywicznego jakim jest rynek Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich 
 

Elementy przedmiotu zamówienia 
Cena netto* 
PLN/EUR ** 

Cena brutto* 
PLN/EUR** 

Termin 
dostarczenia 
raportu (max. 
30.03.22018 r.) 

Usługa doradcza dotycząca rynku 
perspektywicznego jakim jest rynek 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

 
  

*W przypadku oferty w walucie obcej, do przeliczenia na walutę PLN zostanie przyjęty średni kurs NBP 
z dnia porównania ofert 
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Część III: Usługa szkoleniowa w zakresie umiędzynarodowienia FOGE na wybranych rynkach 
perspektywicznych, tj. Rosji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 
 

Elementy przedmiotu zamówienia 
Cena netto* 
PLN/EUR ** 

Cena brutto* 
PLN/EUR** 

Termin 
przeprowadzenia 
szkolenia (max. 
30.03.22018 r.) 

Usługa szkoleniowa w zakresie 
umiędzynarodowienia FOGE na 
wybranych rynkach perspektywicznych tj. 
Rosji oraz Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. 

 

  

*W przypadku oferty w walucie obcej, do przeliczenia na walutę PLN zostanie przyjęty średni kurs NBP 
z dnia porównania ofert 

 
Termin ważności oferty * (minimum 30 dni): ………… od daty upływu terminu dostarczenia ofert, tj. 
od 13.03.2018 r. 
 
III Oświadczenia Wykonawcy 
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że: 

1) Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone   
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.  

2) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

3) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia oraz dysponuje 
odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia we wskazanym terminie. 

5) Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy  
a Wykonawcą, 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; 
d) pozostawaniu 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 
 

_________________________________ 
                                                                                                          
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)* 

 
*dane obligatoryjne 


