
 

 FIBAR GROUP Sp. z o. o. 
Centrum inteligentnych domów 

Ul. Lotnicza 1 
60 - 421 Poznań 

Tel:  +45 509   618 257
 Biuro@fibargroup.com

 

FIBAR GROUP Sp. z o. o.   ul. Lotnicza 1   60-421 Poznań   KRS: 0000370151   www.fibarogroup.com 

Zapytanie ofertowe: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu 

02/08/2011 

Fibar Group sp. Z o.o. ogłasza przetarg na zakup usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach 

Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.). 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie 

opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka 

na rynku międzynarodowym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 

z póź. zm.). 

TYTUŁ PROJEKTU  

"Eksport szansa na wzrost konkurencyjności firmy Fibar Group sp. z o.o.."  

Planowany termin realizacji projektu: 01.07.2011 - 30.09.2011 

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy: 

� informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu; 

� analizę pozycji konkurencyjnej firmy, 

� przegląd strategicznych rynków, 

� analizę produktów firmy pod katem możliwości eksportowych na dane rynki,  

� analizę produktów konkurencji na danych rynkach,  

� planowane do osiągnięcia cele marketingowe  

� rekomendację rozwoju działalności eksportowej; 

� wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród  wymienionych w § 40 ust. 2 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, 2007-2013 , (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w w sprawie udzielania przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

2007-2013 ( Dz. U. Nr 19, poz. 103); 

� szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych  do zrealizowania opracowanej 

strategii; 

� wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej. 

Termin ważności oferty: do 30.09.2011r. Termin składania ofert do dnia: 15.08.2011r.  

Prosimy o przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres biuro@fibaro.com  lub w formie listownej na adres firmy podany 

w sekcji Kontakt www.fibaro.com.  z dopiskiem: Joanna Ossowska 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: http://www.fibaro.com  oraz w siedzibie spółki.   

Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

• cena – maksymalnie 65 punktów; 

• termin realizacji – maksymalnie 10 punktów; 

• doświadczenie w doradztwie– maksymalnie  10 punktów; 

• termin płatności- maksymalnie 15 punktów 

Maksymalna ilość punktów: 100 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria 


