Biu
uro Wspierania Eksportu
u

W
Warszawa, 20
017-08-

ZAPY
YTANIE OFERTOWE
E
d
dot. organiizacji 2 sp
potkań info
ormacyjny
ych oraz przygotow
p
wania mate
eriałów
info
ormacyjny
ych dla prz
zedsiębio rców na te
emat rynk
ków: Chinyy, Indie, RPA,
R
Wiettnam, ZEA
A, Warszaw
wa, 25 wrzześnia 201
17 r. / Pozn
nań, 27 wrrześnia 20
017 r.
I. ZAMA
AWIAJĄCY::
Ag
gencja Rynkku Rolnego
ull. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
W
NIIP: 525-000--78-79
WIENIA:
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓW
dmiotem za
amówienia jest organizzacja i prz
zeprowadzenie 2 spottkań inform
macyjnych
1. Przed
przed
d rozmowam
mi b2b polskic
ch i zagraniczznych firm oraz przygoto
owanie materriałów inform
macyjnych
dla p
polskich przzedsiębiorców
w na tematt rynków: Chiny,
C
Indie,, Republika Południowe
ej Afryki,
Wietn
nam, Zjedno
oczone Em
miraty Arabsskie. Spotka
ania planow
wane są 255 września 2017 r.
w Wa
arszawie oraz 27 września 2017 r. w Poznaniu w następujące
ej formule:


godz. 9:0
00-11:00 wyk
kłady prelege
enta/prelegen
ntów,



godz. 11::00-14:00 ind
dywidualne kkonsultacje z polskimi firm
mami.

egółowy opiss przedmiotu
u zamówienia
a:
2. Szcze
2.1 Orga
anizacja i prrzeprowadze
enie przed ro
ozmowami b2b
b
polskich
h i zagraniczznych firm 2 spotkań
inforrmacyjnych

dla

polskich

przeds iębiorców

na

temat

warunków

i

kultury

biznesu

w następujących
h krajach: Chiny,
C
Indie,, Republika Południowe
ej Afryki, Wiietnam, Zjed
dnoczone
e.
Emirraty Arabskie
2.2 Przyygotowanie materiałów
m
in
nformacyjnycch na temat warunków i kultury bizneesu w nastę
ępujących
kraja
ach: Chiny, Indie, Repub
blika Południo
owej Afryki, Wietnam, Zjednoczone E
Emiraty Arab
bskie, tak
aby były one do
ostępne prze
ed dniem 18 września 20
017 r. w wersji elektroniicznej i mogły zostać
dystrybuowan
ne wśród po
olskich przed
dsiębiorców przed rozmowami b2b w dniu 25 września
rozd
2017
7 r. w Warsszawie oraz w dniu 27 września 2017
2
r. w Poznaniu.
P
Maateriały informacyjne
powinny zawiera
ać informacje
e i dane na temat rynku
u spożywcze
ego każdegoo z w/w krajów, takie
go sytuacji g
gospodarczejj i siły nabyw
wczej konsuumentów, do
ostępność
jak:: ogólny zaryys kraju, jeg
duktów z Eurropy i szanse wejścia dl a produktów
w z Polski, sieci handlow
we i kanały sprzedaży
prod
deta
alicznej, dysttrybucja imp
portowanych produktów spożywczyc
ch, system bbankowy i płatności,
p

atrakkcyjność polskiej oferty na tle oferrty miejscow
wej i z innych krajów, informacje na
n temat
konkkurencji z inn
nych krajów, nawyki i przzyzwyczajenia konsumen
ntów, konsum
menci importtowanych
prod
duktów, współpraca z miejscowym
m
m i dystrybu
utorem, certtyfikacja i re
ejestracja
pośrednikiem
impo
ortowanych produktów, przestrzegan
nie praw au
utorskich i ochrona
o
włassności intele
ektualnej,
opakkowania i etyykiety, ograniczenia w im
mporcie produ
uktów spożyw
wczych.
3. Zama
awiający zapewni sale konferencyyjne wraz z nagłośnien
niem, sprzęętem multim
medialnym
oraz poczęstunkkiem na potrzeby
p
org
ganizacji i przeprowad
dzenia spottkań inform
macyjnych
25 wrrześnia 2017
7 r. w Warsza
awie oraz 27
7 września 20
017 r. w Poznaniu.
4. Wyko
onawca zape
ewni:
a) sw
wojego przed
dstawiciela (lub przedsttawicieli) w roli referenta (referentóów) podczas spotkań
infformacyjnych
h w Warszaw
wie i Poznan
niu,
b) materiały inforrmacyjne dla przedsiębio
orców w wers
sji elektronicz
znej.
III. TERM
MIN I MIEJSCE WYKON
NANIA ZAMÓ
ÓWIENIA
Termin i miejsce wykkonania prze
edmiotu zamó
ówienia: 25.0
09.2017 r./W
Warszawa i 277.09.2017 r.//Poznań.
IV. OPIS
S SPOSOBU
U PRZYGOTO
OWANIA OF
FERTY
Oferent powinien stw
worzyć ofertę
ę na formularrzu załączonym do niniejszego zapytaania.
owinna być:
Oferta po
- posiada
ać datę sporrządzenia ora
az datę ważn
ności oferty,
- zawiera
ać przykłado
owy materiał szkoleniowyy z organizow
wanych wcze
eśniej szkoleńń / warsztató
ów,
- zawiera
ać adres lub siedzibę ofe
erenta, nume
er telefonu, numer NIP (dla podmiotów
w polskich),
- opatrzo
ona pieczątką firmową,
- podpisa
ana czytelnie
e przez Wyko
onawcę.
V. FORM
MA ORAZ TE
ERMIN SKŁA
ADANIA OF
FERT
1.

Oferrta powinna być przesła
ana do godzz. 12:00 8 września
w
20
017 r. za poośrednictwem
m: poczty
elekktronicznej na adres: AR
RR-events@a
arr.gov.pl. W temacie wia
adomości prrosimy wpisa
ać nazwę
SPO
OTKANIA INFORMACYJNE – POLAG
GRA FOOD 2017.

2.

Oferrenci zostan
ną poinformo
owani o wyb
borze najkorrzystniejszej oferty za poośrednictwem
m poczty
elekktronicznej.

3.

W toku badania
a i oceny offert Zamawia
ający może żądać od oferentów
o
wyyjaśnień dotyczących
treścci złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
ający dokona
a oceny ważnych ofert na
a podstawie następujących kryteriów
w:
Zamawia


C
Cena (30%)
L
Liczba punkttów = cena najniższa
n
/ ce
ena oferty ba
adanej x 40
D
Do porównan
nia ofert będzie brana po
od uwagę cena całego za
amówienia brrutto.



D
Dotychczaso
owe doświad
dczenie w org
ganizacji spo
otkań informa
acyjnych, seeminariów, ko
onferencji
d
dla przedsięb
biorców na te
emat rynków
w Chin, Indii, RPA, Wietna
amu, ZEA (550%).
Liczzba zorganiz
zowanych sp
potkań inform
macyjnych,
seminariów, ko
onferencji



Liczba puunktów

1-5

200

6 - 10

300

11 i więcej

400

Referencje (20%)
Liczba referencji

Liczba pu
unktów

1-5

10

6 i więcej

20

ą zostanie uznana ofe rta, która w wyniku oc
ceny otrzym
ma największ
zą liczbę
Za najkorzystniejszą
w, stanowiącą
ą sumę punk
któw z kryteri um „cena”, „doświadczen
nie” i z kryterrium „referen
ncje”.
punktów
Do ofertty należy do
ołączyć:
kopię akktualnego od
dpisu z właśc
ciwego rejesstru (KRS lub
b CEIDG), je
eżeli odrębnee przepisy wymagają
w
wpisu do
o rejestru, wystawionego
o nie wcześn
niej niż 6 mie
esięcy przed upływem teerminu składa
ania ofert
(dotyczyy podmiotów działających
h na terenie P
Polski).
VII. DOD
DATKOWE INFORMACJ
JE
1. Za terminowe i należyte wykonanie
w
U mowy Zama
awiający zap
płaci Wykonaawcy wynag
grodzenie
elewem w ciągu
c
30 dni od daty do
ostarczenia faktury
f
do Agencji
A
Rynkku Rolnego. Ustalone
prze
poniesie w związku
wyn
nagrodzenie Wykonawcy
y obejmuje wszelkie ko
oszty, jakie Wykonawca
W
z wyykonaniem przedmiotu
p
zamówienia.
z
Płatność nas
stąpi po wyk
konaniu zamóówienia na podstawie
p
pod
dpisanego be
ez zastrzeże
eń protokołu odbioru usługi. Płatność
ć będzie reaalizowana prrzelewem
na rachunek bankowy wskazany
w
na
a fakturze, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykkonawcę.
wcami, którz
2. Zam
mawiający za
astrzega sob
bie możliwośść negocjacj
cji z wybrany
ymi Wykonaw
zy złożyli
oferrty, w zakressie szczegółó
ów wykonan
nia usługi ora
az ewentualn
nie wysokoścci ceny w za
akresie jej
zmn
niejszenia. Zamawiający
Z
y zastrzega ssobie prawo
o do wezwan
nia Wykonaw
wców do wy
yjaśnienia
treśści złożonej oferty.
o
3. Zam
mawiający zastrzega sobie możliwo
ość odrzucen
nia oferty, je
eżeli Oferennt wykonał wcześniej
w
nien
należycie ussługę na rz
zecz Zamaw
wiającego, co skutkow
wało obniżenniem wynag
grodzenia
lub nałożeniem kar umowny
ych.

4. Zam
mawiający

zastrzega

sobie

praw
wo

do

nie
edokonania

rozstrzygnnięcia

postę
ępowania

i n
niedokonania
a wyboru oferty
o
bez podania prrzyczyny i zwrotu ew
wentualnych kosztów
spo
orządzenia offerty.
5. Zam
mawiający oczekuje
o
od Wykonawccy Zamówienia należyte
ej starannośści, wysokie
ej jakości
świa
adczonych usług
u
oraz profesjonalneg
go podejścia do wykonan
nia.
6. Przez Zamawiajjącego należ
ży rozumieć Agencję Ryn
nku Rolnego, a także jej następcę prawnego ek Wsparcia Rolnictwa, zzgodnie z artt. 46 ust. 2 pk
kt 3 ustawy z dnia 10 lute
ego 2017
Krajjowy Ośrode
r. Przepisy wpro
owadzające ustawę
u
o Kra
ajowym Ośro
odku Wsparc
cia Rolnictwaa (Dz. U. poz
z. 624).
Dodatko
owych inform
macji udzie
ela Pani A
Agnieszka Chudzik,
C
tel. 22 376-733-87, e-mail: ARRevents@
@arr.gov.pl
VIII. ZAŁ
ŁĄCZNIKI
- Wzór fo
ormularza offertowego

