Warka, 05.06.2012

Zapytanie ofertowe nr 5/2012
(Organizacja misji handlowej w Stanach Zjednoczonych współfinansowanej w ramach działania 6.1
„Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013,
na podstawie umowy o dofinansowanie UDA - POIG. 06.01.00-14-248/11-00)

I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa firmy: P.W. Prima Sp. z o.o.
ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka
NIP: 797-000-01-16, REGON: 670500399, KRS: 0000134695
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Organizacji misji handlowej do
Stanów Zjednoczonych. Misja będzie obejmowała zorganizowanie szeregu spotkań
z potencjalnymi klientami, konferencji wraz z obsługą zdarzenia, organizację spotkań
biznesowych, bankietu oraz tłumaczy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
W ramach organizacji misji Wykonawca jest zobowiązany do:
Organizator przeprowadzi akcję promocyjno-informacyjną do min. organizacji
biznesowych, instytucji, klubów biznesu, działających w Stanach Zjednoczonych
w sektorze energetyki. W ramach działań informacyjno–promocyjnych organizator
w imieniu zlecającego poinformuje przedsiębiorców o planowanej misji, o celach misji
i firmie Zleceniodawcy, a także przeprowadzi wstępną akcję informacyjną na temat
produktów oferowanych przez Zleceniodawcę z wykorzystaniem materiałów
reklamowych otrzymanych od Zleceniodawcy.
Organizator zapewni osoby prowadzące i tłumaczące spotkania i seminaria/konferencje.
W ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje min. spotkania, wśród których znajdą się
wizyty w działających ośrodkach handlowych firm z segmentu energetycznego
(potencjalnych nabywców katalizatorów REDUXCO). Wykonawca zorganizuje także min.
seminaria(konferencje) poświęcone omówieniu problematyki energetycznej ze
szczególnym uwzględnieniem prezentacji produktów oferowanych przez Zleceniodawcę,
na które zaprosi również przedstawicieli miejscowych władz związanych z sektorem
energetycznym.
W skład organizacji misji wchodzi:
• Opieka osoby z biegłą znajomością języka angielskiego, w trakcie misji.
• Zapewnienie tłumacza - minimum 2 osoby na potrzeby spotkań biznesowych
z przedstawicielami firm i ewentualnie instytucji rządowych
• Obsługa wydarzenia poprzez przygotowanie raportu końcowego na temat
zrealizowanej misji.
• Obsługa wydarzenia poprzez zapewnienie archiwizacji wizyty
– zdjęcia,
materiały video z wszystkich działań
podczas organizowanych spotkań
i seminariów w wersji i jakości umożliwiającej ich przyszłe wykorzystanie oraz
udokumentowanie na potrzeby kontroli RIF.

•

Organizacja konferencji, wraz z obsługą wydarzenia; catering/ uroczysta kolacja;
spotkania B2B; spotkania u klientów.

•

Obsługa organizowanych konferencji poprzez dystrybucję materiałów
promocyjnych Zleceniodawcy przygotowanych bezpośrednio na misję oraz
wszelkich materiałów o charakterze reklamowym i informacyjnym.
Uczestnicy: 3 osoby
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy plan misji, nie później niż do 7 dni
od terminu podpisania umowy. Szczegółowy plan misji, rodzaj spotkań i zagadnień dla
swej ważności muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego w formie pisemnej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planu pod warunkiem, że ewentualne
zmiany nie wpłyną na zwiększenie kosztów zamówienia.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
02.07. – 10.08.2012; preferowany termin wydarzenia: 23.07.-28.07.2012
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
- cenę całkowitą netto i brutto,
- warunki i termin płatności,
- termin ważności oferty,
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, faksem na nr: 48 667 21 00,
elektronicznie na adres: ajaroszek@prima-warka.pl; kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres: 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46, do dnia 22.06.2012
VI. PLANOWANY TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA I WYŁONIENIE
OFERENTA
Termin rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienie oferenta nastąpi nie później niż:
26.06.2012.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

1

Cena

70

2

Warunki i termin płatności

30

Razem

100

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane w siedzibie firmy lub pod numerem telefonu 48 667 20 40.

