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Niepołomice, dnia 22.11.2013 r.
Lahma Sp. z o. o.
ul. Grabska 11
32-005 Niepołomice
tel./fax. 012 278 38 25

!
!

Zapytanie ofertowe

!
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup z usługi
doradczej w zakresie określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności
potencjalnych partnerów handlowych. Ww. usługa doradcza jest współfinansowana
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 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 póź. zm.).
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Przedmiot zapytania: Zakup usług doradczych w zakresie określenia,
wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych
partnerów handlowych,
Planowany termin realizacji usługi: do 27.12.2013 r.
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Opis przedmiotu zamówienia:
- Analizy wiarygodności finansowej kontrahentów firmy Lahma,
- Oceny ich rzetelności na podstawie referencji,
- Oceny siatki kontaktów potencjalnych partnerów handlowych,
- Ocena wiarygodności na podstawie zaświadczeń.
Analizy mają zostać przeprowadzone dla 6 partnerów handlowych Zamawiającego
z Francji i Niemiec. Informacje powinny zostać ujęte w formie raportu.

!

!
!
!
!
!
!
Złożona oferta powinna zawierać:
− nazwę i adres oferenta;
− datę sporządzenia oferty;
− cenę usługi netto i brutto;
− termin ważności oferty (do 15.12.2013 r.);
− warunki i termin płatności;
− maksymalny czas realizacji opracowania (nie dłuższy niż do 27.12.2013 r.);
− podpis i pieczęć wykonawcy.
Kryteria oceny ofert:
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
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Oferta powinna być ważna do: 15.12.2013 r.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona
pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez
oferenta. Oferta może być przesłana:
− za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: annapogoda@lahma.pl;
− faksem na numer: 012 278 38 25
− za pośrednictwem poczty na adres:, Lahma sp. z o.o., ul. Grabska 11, 32-005
Niepołomice.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.lahma.pl oraz w siedzibie
zamawiającego mieszczącej się w Niepołomicach przy ul. Grabskiej 11 w miejscu
publicznie dostępnym.
Termin składania ofert upływa w dniu: 29 listopada 2013 r.
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Załącznik 1. Formularz ofertowy
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Załącznik 1. Formularz ofertowy
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Lahma Sp. z o. o.
ul. Grabska 11
32-005 Niepołomice
tel./fax. 012 278 38 25
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Oferta na zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania,
sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych.
Nazwa oferenta
Adres oferenta
Data sporządzenia oferty
Termin ważności oferty
Cena usługi netto i brutto
Termin realizacji

Do 27.12.2013 r.

Warunki płatności
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…………………
Podpis

