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ZAŁĄCZNIK NR 1 

FORMULARZ OFERTY  

Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………………………………………………………………….…………….…  

działając w imieniu i na rzecz (firma/nazwa Oferenta, siedziba, NIP)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

składam ofertę na realizację działań doradczych prowadzących do opracowania nowego modelu 

biznesowego związanego z wprowadzeniem produktu/produktów Zleceniodawcy na nowy rynek 

zagraniczny.  

I. Zakres usługi obejmuje:  

a) analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktów 

przedsiębiorstwa, ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktów oraz przedsiębiorstwa na 

wybranych rynkach zagranicznych, kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności, w tym 

barier wejścia na te rynki zagraniczne,  

b) wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości 

sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców / 

kontrahentów na rynkach zagranicznych,   

c) analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego 

modelu pod kątem internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych,  

d) wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym 

wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych, oszacowanie budżetu 

działań promocyjnych towarzyszących przygotowaniu do wdrażania nowego modelu 

biznesowego),  

e) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności 

eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),   

f) opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem i 

kosztorysem niezbędnych do przeprowadzenia działań, pogrupowanych w zadania, z 

przypisanymi tym zadaniom mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej 

strategii internacjonalizacji,  

g) rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów 

biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (tam gdzie 

dotyczy), 

h) opracowanie dokumentu Model biznesowy internacjonalizacji zgodnie ze Standardem 

tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji dla działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” 

POPW stanowiącym zał. Nr 1 do zapytania ofertowego.  
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II. Koszt przedmiotu zamówienia:  

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia netto: ………………………..……………………………………. PLN,  

słownie:...................................................................................................................................... złotych   

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia brutto: ……………………….………………………………. PLN,  

słownie:....................................................................................................................................... złotych   

  

III. Termin ważności oferty: …………………………………………………………..  

  

IV. Termin realizacji zamówienia:   

Realizacja zlecenia  w terminie:…………………………….…………………………..........  

  
Oświadczenia wykonawcy:  

  
1. Oświadczenie o braku zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego  

Będąc upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy i złożenia niniejszej oferty oświadczam, że jako Wykonawca 

nie posiadam zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.   
 
2. Oświadczenie o posiadaniu sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację zamówienia  

Będąc upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy i złożenia niniejszej oferty oświadczam, że jako Wykonawca 

posiadam potencjał techniczny i organizacyjny, a także zasoby ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia.   

 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

Będąc upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy i złożenia niniejszej oferty oświadczam, że jako Wykonawca 

nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, 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, poprzez:  
a) uczestniczeniu w spółce jako  wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b) posiadaniu co najmniej  10 %  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, 

w  stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  lub pozostawania w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;  
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to  budzić  

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

 
4. Oświadczenie o kompletności oferty i posiadaniu wszystkich informacji  

Będąc upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy i złożenia niniejszej oferty oświadczam, że:  

• zapoznałem się z zapisami zapytania ofertowego i nie zgłaszam do nich zastrzeżeń   
• uzyskałem wszystkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty  
• oferta niniejsza jest kompletna i uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  
  

 

  
                                                                                              ……………………………………………………………………    

Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych         
do reprezentowania Wykonawcy  


