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Podkamionka, dn. 30.03.2021 r. 
 
EKO MILPAP Michał Gromotowicz 
Podkamionka 1a 
16-100 Sokółka 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2/2021 

 

 
 
W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy EKO MILPAP 

poprzez wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji” w ramach Działania 1.2 

Internacjonalizacja MŚP – Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, firma EKO MILPAP 

Michał Gromotowicz ogłasza postępowanie ofertowe na:  

 
Opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy. 

 

1. Określenie trybu zamówienia: 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 21.12.2020 r. 

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych – z późn. zm. 

 

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia: 

 

2.1. Rodzaj zamówienia: usługi doradztwa 

 

2.2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

85312320-8 – usługi doradztwa 

 

2.3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego 

z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne, który powinien obejmować: 

a. analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktów 

przedsiębiorstwa, ocenę pozycji konkurencyjnej 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.), 
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f. opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym 

określeniem zadań związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu 

biznesowego na poszczególnych rynkach, 

g. rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji 

procesów biznesowych i nabycia środków trwałych w związku z przygotowaniem do 

internacjonalizacji działalności (jeśli dotyczy), 

h. rekomendacje w zakresie rozwoju eksportu w oparciu o współpracę z organizacjami 

międzynarodowymi. 

 

Model biznesowy internacjonalizacji powinien zostać opracowany zgodnie ze standardem tworzenia 

modelu biznesowego internacjonalizacji dla działania 1.2 PO PW „Internacjonalizacja MŚP” 

opublikowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dostępnym pod adresem 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp  

 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag do Modelu biznesowego zgłoszonych przez 

PARP na etapie oceny formalnej/merytorycznej wniosku o dofinansowanie (o ile takie uwagi będą 

miały miejsce). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń, co do opracowanego Modelu 

biznesowego. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ostatecznej wersji Modelu biznesowego 

z Zamawiającym. Szczegółowe regulacje w zakresie czynności odbioru opracowanego przez 

Wykonawcę Modelu biznesowego, zostaną uwzględnione w odrębnej umowie zawartej z wybranym 

w niniejszym postepowaniu ofertowym Wykonawcą. Ewentualne uwagi PARP do Modelu biznesowego 

oraz uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca będzie uzupełniał bez prawa 

do odrębnego wynagrodzenia.  

 
3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:  

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia zarówno ofert częściowych, jak i wariantowych. 

 

4. Planowany termin realizacji zamówienia:  

Orientacyjny termin realizacji zamówienia: 15.04.2021-04.05.2021 r.  

 
5. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 
 
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w punkcie 12. niniejszego zapytania. 

2) Wykonawca spełnia warunki dotyczące: 

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonych działalności lub czynności, których 

dotyczy zapytanie ofertowe, w zakresie jakim przepisy prawa nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień; 

b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie 

oświadczeń stanowiących część formularza ofertowego. 

 
6. Oferta oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu.  
 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. Oferta winna zawierać następujące dokumenty podpisane przez osoby uprawnione do 

działania w imieniu Wykonawcy: 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp


 

 
 
 

Strona 3 z 6 

 

1) Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/1.2/2021 - Formularz ofertowy – 
uwzględniający cenę netto za realizację zamówienia,  

2) Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/1.2/2021 - Oświadczenie o braku powiązań 
osobowych i kapitałowych podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Wykonawcy, 

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeśli dotyczy. 
 

 
7. Kryteria oceny ofert: 
 
7.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 
 

Kryterium oceny oferty Waga  Maksymalna liczba punktów 

cena netto w PLN 100% 100 

 
 
7.2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 
 
Punkty w ramach kryterium cena netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:         

 
                                          Cena najniższa 
        Liczba punktów Cn = --------------------------  x 100% 
                    Cena oferty badanej 
 
 
Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów oraz 
spełni wszystkie warunki i wymagania określone w zapytaniu ofertowym. 
 
7.3. Cena oferty jest ceną ryczałtową wyrażoną w polskich złotych i musi zawierać pełny zakres 
prac określonych w punkcie 2.3 niniejszego zapytania ofertowego oraz wszystkie elementy 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jak też innych warunków mogących mieć wpływ 
na zmianę zakresu prac. 
 
7.4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem 
należnego podatku od towarów i usług i podana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
 
7.5. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej, oferta zostanie przeliczona na PLN wg średniego 
kursu NBP z dnia otwarcia ofert. 
 
7.6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę netto. 
 
7.7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty i jej uzupełnienia. 
 
8. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 

 
1) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 

1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2) Oferta powinna być uzupełniona w sposób czytelny, nieścieralnym atramentem lub 

długopisem, maszynowo lub komputerowo. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jedynie 

w języku polskim. W przypadku części oferty złożonej w języku obcym – należy dołączyć do 

oferty tłumaczenie przysięgłe. 

3) Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez Wykonawcę lub osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie 

wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy, a osoba podpisująca ofertę działa na 

podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie 
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wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno 

być oryginałem lub kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

5) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

6) W skład oferty wchodzić muszą dokumenty określone w punkcie 6. niniejszego zapytania. 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania do Wykonawcy wezwania do wyjaśnienia 

zapisów złożonej oferty. 

 

Sposoby składania ofert: 

1) listem poleconym lub kurierem na adres firmy: Podkamionka 1a, 16-100 Sokółka z dopiskiem 

„Oferta - zapytanie ofertowe nr 1/1.2/2021”; 

2) osobiście w siedzibie firmy: Podkamionka 1a, 16-100 Sokółka z dopiskiem „Oferta - 

zapytanie ofertowe nr 1/1.2/2021”; 

3) pocztą elektroniczną na adres e-mail: karoldanilowicz@eko-prasy.pl, w tytule wpisując 

„Oferta - zapytanie ofertowe nr 1/1.2/2021”. 

 

Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej, oprócz 
powyższego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz informacją „Nie otwierać przed dniem 09.04.2021 
godz. 10.30”. 

 

9. Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 09.04.2021 godz. 10.00. 
 
10. Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty: 
 
Dokumentację ofertową należy dostarczyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania 
ofert, pod rygorem pozostawienia jej bez rozpatrzenia. Zmiany albo wycofanie oferty przez 
oferenta dopuszczalne są do godz. 10.00 dnia 09.04.2021 r. 
 
Rozpatrzenie ofert nastąpi od 09.04.2021 r. godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego. W trakcie ich 
oceny Zamawiający może wzywać Oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez 
nich ofert. Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 
 
Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich 
Wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie. Po zakończeniu procedury wyboru informacja 
o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego. 
 
11. Termin ważności oferty: termin związania ofertą wynosi 30 dni i biegnie od dnia następującego 

po dniu, w którym upłynął termin składania ofert 
 
12. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: 
 
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązanie między firmą EKO MILPAP Michał Gromotowicz lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu firmy EKO MILPAP Michał Gromotowicz lub osobami wykonującymi 
w imieniu firmy EKO MILPAP Michał Gromotowicz czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO; 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
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4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
Wykonawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, które stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 
 
13. Warunki dokonania zmiany umowy:  

 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 

1) wysokości wynagrodzenia gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na wysokość podatku od towarów i usług,  

2) terminu realizacji, w następujących przypadkach: 
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację terminu przedmiotu umowy, 
b) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub nastąpi ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej, co nie jest następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w wyjątkowych przypadkach, które są/będą 
spowodowane okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie 
mógł przewidzieć. 
 

 
14. Informacje dodatkowe: 

 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Karol Daniłowicz, tel.: 
730 648 888, e-mail: karoldanilowicz@eko-prasy.pl 
 
Zamawiający po upublicznieniu niniejszego zapytania ofertowego, a przed dokonaniem wyboru 
oferty, jako najkorzystniejszej jest uprawniony do unieważnienia niniejszego postępowania bez 
wskazania przyczyn. W razie unieważnienia niniejszego postępowania Zamawiający nie będzie 
zobowiązany do akceptacji żadnej z ofert złożonych przez Wykonawców ani zawarcia umowy 
z Wykonawcą. 
 
Niniejsze postępowanie może zostać uznane za nierozstrzygnięte, zaś Zamawiający będzie 
uprawniony  przeprowadzić je ponownie w wypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna 
oferta, lub złożone oferty będą uznane za nieważne lub w przypadku złożenia ofert przez 
Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu lub w przypadku gdy cena 
najkorzystniejszej oferty przekracza cenę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na opracowanie 
modelu biznesowego.  
 
Składając ofertę w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze zapytanie Wykonawca akceptuje 
powyższe oraz akceptuje w szczególności, że Zamawiający nie może być pociągany do 
odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku 
z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania 
ofertowego. 
 
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 
oferty i jej uzupełnienia. 
Wszelkie wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie 3 dni  
roboczych od wezwania Zamawiającego. 
 
W przypadku gdy w treści niniejszego zapytania jest mowa o Wykonawcy lub Oferencie pojęcia te 
należy uznać za tożsame. 
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15. Pozostałe informacje: 
Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji usługi w sposób korzystny z punktu widzenia 
ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. 
niezbędnych do realizacji zamówienia. 
 
 

16. Wykaz załączników: 
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy 
Zał. nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

 
 
 
 
 
 

…………………………………..…………… 
Podpis i pieczęć Zamawiającego 


