Warka,14.03.2012

Zapytanie ofertowe nr 3/2012
( dotyczy zakupu badań marketingowych polegających na zbadaniu rynku
docelowego – Stany Zjednoczone, rozpoznaniu konkurencji, a także
wyselekcjonowaniu odbiorców usług i produktów-katalizator REDUXCO)
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 wykonaniu badań marketingowych
mających na celu zbadanie rynku Stanów Zjednoczonych, rozpoznaniu konkurencji, a
także wyselekcjonowaniu odbiorców usług i produktów beneficjenta, którymi są
substancje katalizujące proces spalania – katalizatory REDUXCO(www.reduxco.com).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
W przeprowadzonym badaniu marketingowym zostanie m.in.
- określona misja, wizja firmy w zakresie działalności eksportowej,
- dokonana charakterystyka i trendy w gałęzi i na rynku,
- analiza wymogów formalnych wejścia na rynek (np. zasady certyfikacji, oznakowania itp.)
- wskazana rekomendacja odnośnie kanałów dystrybucji produktów,
- wyszukanie imprez targowych lub gospodarczych najbardziej odpowiednich dla prezentacji
oferty firmy
- dokonana analiza popytu i podaży substytutów oraz produktów konkurencyjnych w
stosunku do oferty Prima Sp. z o.o.,
- określony dobór partnerów na rynku Federacji Rosyjskiej,
- dokonana analiza SWOT konkurentów firmy,
- analiza otoczenia konkurencyjnego firmy (bliższe, dalsze),
- określenie sposobów promocji produktów np. efektywności reklamy, środków przekazu itp.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do 13.04.2012.
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
Ofertę można przesłać za pośrednictwem: poczty, faksem na nr: 48 667 21 00, elektronicznie
na adres: ajaroszek@prima-warka.pl; kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 05660 Warka, ul. Gośniewska 46, do dnia 23.03.2012.

VI. PLANOWANY TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA I WYŁONIENIE
OFERENTA
Termin rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienie oferenta nastąpi nie później niż:
29.03.2012.

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

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

1

Cena

50

2

Dyspozycyjność

30

3

Forma płatności

20

Razem

100

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

