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         Łaszczówka, dnia 19.06.2015 r. 

 

EKO PROJEKTY Sp. z o.o. 

ul. Południowa 3 

22-600 Łaszczówka 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wykonanie: 

 

 

1. kompleksowej organizacji udziału firmy w targach AGROKOMPLEKS Nitra 2015: 

a. wynajęcie i zabudowa stoiska wystawienniczego, wielkość 9m
2
, 

b. obsługa techniczna stoiska, 

c. transport eksponatów na targi, 

d. rejestacja na targach (wpis do katalogu targowego), 

e. organizacja 9 spotkań biznesowych podczas targów, 

f. zapewnienie zakwaterowania dla 2 osób w Nitrze – 3 noclegi, rekomendowany termin: 20-23.08.2015 r. 

 

2. wyszukiwania i doboru klientów na Białorusi: 

a. zorganizowanie 4 spotkań biznesowych z potencjalnymi kontrahentami białoruskimi, 

b. zarezerwowanie biletu lotniczego dla 1 osoby na trasie Pń-BEL-Pń w terminie odpowiadającym spotkaniom, 

c. zapewnienie zakwaterowania dla 1 osoby w Mińsku / okręg do 50 km – 2 noclegi w terminie wskazanym powyżej 

 

 

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

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2013 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 póź. 

zm.).  

 

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie EKO PROJEKTY 

 

 

Złożona oferta powinna być sporządzana zgodnie ze wzorem formularza ofertowego - załącznik nr 1 

 

 

Oferta może być przesłana w wybranej formie : 

 drogą mailową na adres: t.kubiszewski@eko-projekty.pl 

 pocztą tradycyjną na adres: ul. Południowa 3, 22-600 Łaszczówka  

 faksem na numer: +48 84 538 70 51 

 osobiście w siedzibie firmy 

 

 

Termin składania / przesyłania ofert upływa: 26.06.2015 r. 

 

 

Oferta powinna być ważna do dnia: 31.07.2015 r.  
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Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

 

Kryteria oceny i ich wagi: 

   Kryterium – cena netto 100% 

Opis sposobu obliczania punktów w poszczególnych kryteriach: 

Opis sposobu obliczania kryterium - cena 

 oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów 

 pozostałe oferty są punktowane wg. poniższej arytmetyki: 

          (X÷Y) x 100, gdzie: 

          X = najniższa cena, Y = cena ocenianej oferty 

 

 

 

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

 

 

Działania będą realizowane na podstawie zamówienia lub umowy. 


