
Zapytanie ofertowe nr 3/2016 

z dnia 09/06/2016 

  

  

I. ZAMAWIAJĄCY 

Arfido Sp. z o.o. 

ul. Szkolna 10a, 62--81 Chyby  

NIP: 777-29-53-904 

  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem jest poszukiwanie partnera biznesowego na terenie Słowacji, który będzie 
podejmował następujące działania na rzecz zamawiającego: 
• identyfikacja potencjalnych klientów, 
• odpowiadanie na podstawowe pytania dot. produktów i usług Arfido, 
• przekazywanie szczegółowych pytań dot. produktów i usług do Arfido, 
• umawianie spotkań z potencjalnymi klientami oraz kontrahentami, 
• koordynacja wdrażania pozostałych rekomendacji w danym kraju. 
•  

Partner taki powinien spełniać następujące kryteria: 

• być podmiotem gospodarczym, 
• operować biegle językiem angielskim i/lub polskim, 
• mieć doświadczenie w handlu na rynku instytucji publicznych 
• orientować się w prawie zamówień publicznych danego kraju, 
• mieć pojęcie o produktach i usługach o charakterze technologicznym, 

2. Oferent będzie miał obowiązek oddelegowania pracownika do odbywania 
cotygodniowych spotkań w siedzibie Zamawiającego w celu przedstawiania postępów prac 
na przedmiotem zamówienia, aby zapewnić udział zmawiającego w tworzeniu koncepcji. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

  

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 29 lipca 2016 r. 



 

IV. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 

W postępowaniu mogą brać udział podmioty działające minimum 5 lat, które zajmują się 
doradztwem gospodarczym. Muszą one mieć udokumentowaną współpracę co najmniej 
jednym podmiotem, z siedzibą w Czechach, Słowacji lub Rumunii. 

 

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

                Oferta powinna być: 

                - opatrzona pieczątką firmową, 

                - posiadać datę sporządzenia, 

                - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

                - podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

   

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
arfido@arfido.com lub pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na  adres: Arfido sp. z 
o.o., ul. Szkolna 10a, 62-081 Chyby do dnia 20.06.2016 r do godz. 12.00. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  do 23.06.2016 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej 
oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.arido.com w terminie 7 dni od dnia 
dokonania oceny złożonych ofert. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert jest zobowiązany do dokonania prezentacji modelu 
współpracy z Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Termin ten będzie dniach 20-22.06.2016 r.  

  

 



VI. OCENA OFERT 

                Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

                1 - Cena 30%      

2 -  Merytoryczna ocena oferty 70% 

  

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej www.arfido.com w terminie 14 dni od daty zamknięcia zabierania ofert. 

  

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Zdzisław Stypiński pod numerem telefonu 61 663 11 11 oraz 
adresem email: zdzislaw.stypinski@arfido.com 

  

IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego 
 


