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Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
 
Oferent/ pieczątka:  
 
 
 
 
 

        .......................... dn. .................. 
 

Formularz oferty 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie usług w ramach 
Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP" 

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 

 
1. Informacje dotyczące Oferenta 

Nazwa Podmiotu   

NIP  

REGON  

Forma Prawna  

Data rozpoczęcia działalności zgodnie  
z dokumentem rejestrowym 

 

Adres podmiotu  

Województwo  

Powiat  

Gmina   

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Miejscowość  

Telefon  

Adres e-mail  

Adres strony www  
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2. Przedmiotem niniejszej oferty są usługi obejmujące kompleksowe usługi doradcze, 

consultingowe i analityczne, w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych 
do podjęcia działań mających wpływ na zwiększenie poziomu eksportu Zamawiającego, 
nawiązanie relacji z zagranicznymi partnerami, zwiększenie rozpoznawalności marki na 
rynkach zagranicznych (ze szczególnym uwzględnieniem rynków docelowych: Europa Płd-
Wsch., Europa Zach. oraz Bliski Wschód). Zamawiający planuje otrzymać kompleksową 
usługę działań doradczych, które przygotują spółkę do wejścia na rynki zagraniczne. 

 
3. Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu 

ofertowym: 
 
 
KRYTERIUM (A) 
 

 
 

 
 
 

Lp Nazwa zadania Kwota netto 
1. Przygotowanie kanałów dystrybucji i kanałów obsługi 

otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na 
dany rynek zagraniczny 

 
 

……………………… 
2. Usługi służące uzyskaniu certyfikacji, akredytacji, koncesji 

lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla 
sprzedaży produktów na wybranych rynkach zagranicznych 

 
 
……………………… 

3. Przygotowanie planu szczegółowej kampanii promocyjnej 
wraz z działaniami marketingowymi 

 
 
……………………… 

4. 4. Badanie możliwości zewnętrznego finansowania. 
Usługa doradztwa dotycząca pozyskiwania zewnętrznego 
finansowania działalności eksportowej i instrumentów 
finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty 
eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, 
fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.) 

 
 
 
 
 
……………………… 

  
SUMA NETTO 

 

 
 
……………………… 

 
SUMA BRUTTO 

 

 
 
……………………… 
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KRYTERIUM (B) 
 

Lp. B Ilość domen 
1. Zapewnienie domen internetowych  

………. 
 

 
KRYTERIUM (C) 

 
Lp. C Liczba dni 
1. Termin realizacji od momentu podpisania umowy  

…………. 
 
4. Oświadczam(y), że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w 
zapytaniu ofertowym.  
 
5. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu oraz posiadamy 
doświadczenie i zasoby niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia: 
 
6. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 
żadnych zastrzeżeń. 
 
7. Zobowiązuję(jemy) się do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje 
przedstawione w ofercie każdorazowo na wezwanie Zleceniodawcy. 
 
8. Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 
 
9. Zobowiązuję(jemy) się do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w terminie 
wskazanym w zapytaniu ofertowym. 
 
10. Oświadczam(y), że przedstawiona oferta jest ważna do 31 grudnia 2019 r.  
 
11. Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia 
umowy, zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
 
 

…………..………………………… 
(czytelny podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Oferenta) 


