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Nasutów, 27.05.2019 

Miejscowość, data 

 

ARKONA Laboratorium Farmakologii  

Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk 

Nasutów 99 C 

21-025 Niemce 

Dane zamawiającego 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 27/05/2019 

na zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego 
internacjonalizacji w ramach Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP” w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 
 

1. WPROWADZENIE:  

1.1 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

1.2 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie pisemnej oraz elektronicznej. 

1.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. 

1.4 Do zapytania mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964r Nr 16 poz. 93 z 

późniejszymi zmianami). 

 

2. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

ARKONA Laboratorium Farmakologii  

Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk 

Nasutów 99 C 

21-025 Niemce 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z 

wprowadzeniem produktów tj.: kompozytowych światłoutwardzalnych materiałów 

stomatologicznych na nowe rynki zagraniczne. 

3.2. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji 

zawierającego następujące elementy: 

1) analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa 

oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych; 
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2) wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie wraz z projekcją możliwości 

sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych 

kontrahentów na rynkach zagranicznych; 

3) analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian 

tego modelu pod kątem internacjonalizacji; 

4) wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym 

wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych); 

5) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do 

działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.); 

6) opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem 

niezbędnych do przeprowadzenia działań, pogrupowanych w zadania, z przypisanymi tym 

zadaniom mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej strategii 

internacjonalizacji; 

7) rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji 

procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności 

(tam gdzie dotyczy). 

3.3. Model biznesowy internacjonalizacji należy opracować zgodnie ze standardem tworzenia 

Modelu biznesowego internacjonalizacji dla działania 1.2. „Internacjonalizacja MSP” POPW 

opublikowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (wg Załącznika 3. Wzór 

modelu internacjonalizacji PARP PW 1.2.) 

3.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 722210000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej. 

3.5. Termin realizacji Zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2019 r. 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ ZAKRES WYKLUCZENIA 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki: 

4.1 Deklaruje gotowość do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nieprzekraczającym do 

dnia 28 czerwca 2019 r. 

4.2 Deklaruje, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo 

(Załącznik 1. Oświadczenie o braku powiązań). 

4.3 Posiada doświadczenie w opracowaniu modeli internacjonalizacji w działaniu 1.2 

Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla firm 

z branży medycznej (konieczne jest przedstawienie co najmniej jednej referencji dotyczącej 

modelu internacjonalizacji zaakceptowanej przez PARP jako załącznika do oferty). 

4.4 Posiada doświadczenie w praktycznym wdrażaniu modeli internacjonalizacji i strategii eksportu 

przez realizację działań objętych dofinansowaniem w zakresie wprowadzenia na nowe rynki 

zagraniczne produktów lub usług firm (konieczne jest przedstawienie referencji, że Oferent 

wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – łącznie co najmniej 10 usług dotyczących 

wyszukiwania, selekcji i nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami handlowymi na 

rynkach zagranicznych, jako załącznika do oferty). 

4.5 W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych w pkt. 4.1 – 4.4 

i 4.8, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę z przyczyn formalnych. Wówczas oferta nie będzie 
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oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4.6 W  przypadku  nie  wpisania  do  formularza  ofertowego  (Załącznik 2. Formularz  oferty) żadnych 

wartości dot. Kryteriów wymienionych w pkt. 5. Zamawiający odrzuci taką ofertę. 

4.7 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

4.8 Zamawiający wprowadza wadium w stałej wysokości 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych 

płatne przelewem. 

4.8.1 Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium 

w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert 

nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 

4.8.2 W celu udokumentowania wpłaty wadium Oferent zobowiązany jest przedłożyć 

potwierdzenie przelewu jako załącznik do oferty. 

4.8.3 Wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego w banku Alior Bank: 62 2490 0005 

0000 4500 6845 3035 tytułem: ”Wadium zapytanie 27/05/2019”. 

4.8.4 Wadium zostanie zwrócone Oferentom w terminie do 1 tygodnia licząc od dnia wyboru 

wykonawcy, a wybranemu wykonawcy po podpisaniu umowy. 

4.9 Oferent składa zobowiązanie spełnienia warunków formalnych i gotowość do realizacji usługi na 

formularzu ofertowym (Załącznik 2. Formularz oferty). 

4.10 Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się o 

realizację usługi. 

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ PRZYZNAWANIE WAG PROCENTOWYCH I PUNKTOWYCH 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria punktowe 

(maksymalna łączna ocena: 100 pkt.). Końcowa punktacja Oferenta stanowić będzie sumę punktów z  

kryteriów: Cena netto w PLN + Termin realizacji zamówienia. 

Kryteria oceny ofert 

Informacja o wagach punktowych oraz procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis 

sposobu przyznawania punktacji 

Cena netto w PLN:  

 

Waga: 70% (70 pkt.) 

 

Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie 

określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach 

kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie 

następującego wzoru: 

KC = (Cn/Co)*70%*100 

gdzie: 

Cn – najniższa zaproponowana cena netto  

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie 

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena 

netto w PLN” 

Termin realizacji zamówienia  

 

Termin realizacji zamówienia: 
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waga: 30 % (30 pkt., 20 pkt. 

lub 0 pkt.) 

30 pkt: do 14 czerwca 2019 r. włącznie, 

20 pkt: od 15 do 21 czerwca 2019 r. włącznie, 

0 pkt: od 22 do 28 czerwca 2019 r. włącznie. 

 

6.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

6.1 Oferty należy składać: 

 elektronicznie na adres mailowy Zamawiającego tj.: biuro@arkonadent.com 

 osobiście lub listownie na adres Zamawiającego tj.: 

ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk 

Nasutów 99 C 

21-025 Niemce 

6.2 Termin składania ofert wynosi 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu publikacji zapytania na  

stronie internetowej i upływa w dniu 03.06.2019 r. 

6.3 Za datę złożenia oferty uważa się datę otrzymania oferty przez Zamawiającego. 

6.4 Rozstrzygnięcie zapytania nastąpi do dnia 10.06.2019 r. 

6.5 Do porozumiewania się z Oferentami, w sprawach związanych z postępowaniem, upoważniona  

 jest: 

 Anna Łukaszyk: anna.lukaszyk@arkonadent.com 

Uwaga: 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty na adres 

Zamawiającego).  

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

7.1 Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. 

7.2 Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.  

7.3 Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. 

7.4 Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty (Załącznik 2. Formularz oferty). 

7.5 Oferta powinna zawierać: 

 Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr telefonu), 

 Datę przygotowania i termin ważności oferty, 

 Cenę całkowitą netto i brutto, 

 Koszt ewentualnych kosztów dodatkowych, 

 Sposób i termin płatności,  

 Termin realizacji. 

7.6 Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł 

zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.  

7.7 Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert. 

7.8 Oferta powinna być ważna co najmniej 30 dni od dnia jej wystawienia. 

 

8. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia. 

8.1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy: 

mailto:biuro@arkonadent.com
mailto:anna.lukaszyk@arkonadent.com
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8.1.1.  w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: 

 niedostępność na rynku usługi wskazanej w Zapytaniu ofertowym; 

 pojawienie się nowszej metodologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów; 

 konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia 

wynagrodzenia; 

8.1.2.  w zakresie terminu w przypadku: 

 gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych  

z przedmiotem zamówienia; 

8.1.3. w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku: 

 gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z 

przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia 

wynagrodzenia; 

8.2. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku 

wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których 

mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że 

zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych 

zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

8.3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną 

na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

9. INFORMACJE DODATKOWE 

9.1 Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, 

odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.  

9.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w każdej chwili. 

9.3 O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani w sposób, w jaki zostało 

upublicznione zapytanie ofertowe. 

 

 

 

Grzegorz Kalbarczyk   


