Sulejówek, dn. 07 października 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 412/7/POIG6.1/2014
Realizacja umowy o dofinansowanie o numerze UDA-POIG.06.01.00-14-413/13-00 dla projektu „Wdrożenie
Planu rozwoju eksportu na lata 2013-2014 dla firmy MONREX Sp. z o.o.” w ramach działania 6.1 Paszport do
eksportu, osi 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007 – 2013.
/ w ramach PO IG 6.1./
DATA OGŁOSZENIA
07 października 2014 r.
Tytuł projektu:
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu na lata 2013-2014 dla firmy MONREX Sp. z o.o.
Projekt realizowany w ramach Działania 6.1 - „Paszport do eksportu”.
Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Nr umowy o
UDA-POIG.06.01.00-14-413/13-00
dofinansowanie:
Zamawiający
MONREX Sp. z o.o.
Ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek
NIP: 5222904897
Przedmiot
1. Opracowanie optymalnej strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych na
zamówienia:
rynki: Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej oraz Jemenu
2. Analiza polegająca na identyfikacji i wskazaniu potencjalnych źródeł
finansowania działań eksportowych na rynki docelowe.
3. Ekspercka analiza polegająca na wskazaniu rekomendowanych źródeł
finansowania na rynki docelowe.
Szczegółowy
1. Opracowanie optymalnej strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych na
przedmiot
rynki: ZEA, Arabii Saudyjskiej oraz Jemenu:
zamówienia:
a) Analiza sytuacji ekonomicznej w ww. państwach
 Bariery wejścia na rynki docelowe;
 Transport i prawo celne na rynkach docelowych;
b) Analiza branży zbrojeniowej w krajach: ZEA, Arabii Saudyjskiej oraz Jemenu
 Sytuacja konkurencji na wybranych rynkach;
 Analiza produktów czołowych firm zajmujących się analogiczną produkcją do
MONREX;
c) Wyszukanie potencjalnych źródeł finansowania dostępnych w krajowych
organizacjach rządowych jak i z Funduszu Europejskiego;
d) Rozpoznanie instrumentów finansowania
 Banki, zakłady ubezpieczeń, itp.;
 Krajowe, międzynarodowe instytucje;
e) Informacje nt. korzyści i zalet korzystania z poszczególnych instrumentów
finansowych (wyszczególnienie wad i ograniczeń).
2. Analiza dostępnych źródeł finansowania działań eksportowych na rynki docelowe:
a) Identyfikacja źródeł finansowania eksportu dostępnych w krajowych
organizacjach rządowych;
b) Identyfikacja źródeł finansowania eksportu dostępnych w Funduszu Europejskim;
c) Stworzenie „mapy źródeł finansowania”;

Złożona oferta
powinna zawierać:

Opis sposobu
przygotowana oferty

Termin składania
ofert upływa w dniu:

d) Stworzenie optymalnego programu finansowania;
e) Stworzenie koncepcji wykorzystania pomocy finansowej.
3. Ekspercka analiza i rekomendacje dostępnych źródeł finansowania:
a) Analiza finansowa posiadanych środków własnych;
b) Wydzielenie środków na działania inwestycyjne zmierzające do zwiększenia
eksportu;
c) Analiza dotychczasowych działań eksportowych firmy;
d) Stworzenie „mapy źródeł finansowania”;
e) Stworzenie koncepcji wykorzystania pomocy finansowej.
1. Nazwę i adres oferenta.
2. Datę sporządzenia.
3. Cenę całkowitą netto i brutto.
4. Termin ważności oferty.
5. Warunki i termin płatności.
6. Termin wykonania usługi od jej zamówienia.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz być podpisana przez oferenta.
Oferta może być przesłana:
 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@monrex.com;
 za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru na adres: ul. Okuniewska
1, 05-070 Sulejówek;
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie http://monrex.com/, oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.
Osoba do kontaktu: Pan Paweł Woźniak – tel. 22 760 83 55
14.10.2014 o godz. 15:00

Wybór oferenta

14.10.2014 o godz. 16:30

Termin wykonania
zamówienia:
Kryterium wyboru

15-30.10.2014

Osoba do kontaktu

Cena

70%

Doświadczenie w wspieraniu polskich firm
we wchodzeniu na rynki zagraniczne

30%

Pan Paweł Woźniak – tel. 22 760 83 55

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość procentowo punktów w oparciu o
ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

