
 
Rzeszów, 24.11.2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2/21 

dotyczące realizacji kompleksowej usługi mającej na celu wprowadzenie produktu na rynek USA i Niemiec 

 

Zamawiający: 

APROSYSTEM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

Ul. Krakowska 86 

35-111 Rzeszów 

NIP: 813-10-13-326, REGON 690323102 

 

zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych mających na celu wprowadzenie produktu na 
rynek USA i Niemiec w zakresie: 

• Doradztwo zmierzające do przygotowania produktów do potrzeb rynków docelowych 
odnoszące się w szczególności do istotnych uwarunkowań panujących na wskazanych rynkach 
zagranicznych, 

• Doradztwo zmierzające do wyłonienia potencjalnych dystrybutorów/partnerów handlowych 
rozwiązań firmy APROSYSTEM na rynkach docelowych. 

• Przygotowanie planu szczegółowej kampanii marketingowej, której adresatami będzie baza 
firm wyłonionych w ramach poprzedniej usługi doradczej, stanowiąca tzw. grupę docelową, 

• Usługi poligraficzne – wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci 
katalogów/folderów dystrybuowanych podczas misji zagranicznych w wersji anglojęzycznej i 
niemieckojęzycznej 

• Kompleksowe i specjalistyczne tłumaczenie funkcjonalności systemu na język angielski i 
niemiecki oraz dedykowanej strony www promującej produkt będący przedmiotem  
internacjonalizacji, 

• Tworzenie regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych 
dla wprowadzenia produktu na rynek amerykański i niemiecki 

• Organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, 
wystawach lub misjach 

• Doradztwo w zakresie uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu 
dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży 
produktów 

w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia 
konkurencyjności przedsiębiorstwa APROSYSTEM na rynku niemieckim i amerykańskim.” realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. 

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności 
obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 



 
 

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest: 

a) Doradztwo zmierzające do przygotowania produktów do potrzeb rynków docelowych 
odnoszące się w szczególności do istotnych uwarunkowań panujących na wskazanych 
rynkach zagranicznych (USA, Niemcy) 

Niniejsza usługa obejmuje: 

• Identyfikacja wymagań dotyczących zasad marketingowych stosowanych na 
rynku USA i Niemiec i przygotowanie wytycznych w tym zakresie dla 
APROSYSTEM, 

• Identyfikacja wymagań dot. prawnych aspektów niezbędnych do wejścia na rynek 
USA i Niemiec i przygotowanie wytycznych w tym zakresie dla APROSYSTEM, 

• Identyfikacja najlepszych praktyk dot. działań marketingowych funkcjonujących 
na rynku USA i Niemiec i przygotowanie wytycznych w tym zakresie dla 
APROSYSTEM, 

• Wykaz norm prawnych i ich interpretacja regulujące procesy biznesowe i 
marketingowe na rynku USA i Niemiec oraz przygotowanie wytycznych w tym 
zakresie dla APROSYSTEM, 

b) Doradztwo zmierzające do wyłonienia potencjalnych dystrybutorów/partnerów 
handlowych rozwiązań firmy APROSYSTEM na rynkach docelowych 

Niniejsza usługa obejmuje: 

• Przygotowanie bazy firm – potencjalnych dystrybutorów systemy TMS 
ecommerce w USA i Niemczech, która zostanie poddana szczegółowej analizie i 
stanowić będzie grupę docelową dla kampanii marketingowej. Baza powinna 
prezentować wynik analizy potencjalnych partnerów biznesowych. 

Baza powinna obejmować minimum 70 podmiotów na rynek USA i minimum 70 
podmiotów na rynek Niemiec. Wszystkie podmioty wskazane w bazie powinny 
spełniać wymagania Zamawiającego. Szczegółowe wymagania Zamawiający 
określi  po zakończeniu pierwszej usługi doradczej tj. zmierzającej do 
przygotowania produktów do potrzeb rynku docelowego. 

Baza powinna zawierać następujące pozycje: nazwa, kraj, dane kontaktowe, 
branża, adres www, zakres działalności danej firmy, dane kontaktowe do osoby 
odpowiedzialnej za prowadzenie rozmów biznesowych, rekomendację w skali 1 
do 5 oraz ocenę potencjału w skali od 1 do 5. Rekomendacja powinna opierać się 
na analizie rynków i ogólnodostępnych danych dot. danego podmiotu. 

c) Przygotowanie planu szczegółowej kampanii marketingowej, której adresatami będzie 
baza firm wyłonionych w ramach poprzedniej usługi doradczej, stanowiąca tzw. grupę 
docelową, 

Niniejsza usługa obejmuje: 

• Opracowanie wytycznych dot. działań o charakterze marketingowym i Public 
Relations oraz ich harmonogram 

• Opracowanie wytycznych dot. stosowanej na rynku docelowym identyfikacji 
wizualnej (w tym: wyglądu materiałów reklamowych, zaproszeń na targi (i ich 
formę), ulotek, katalogów, gadżetów promocyjnych, itp.) 



 
• Opracowanie wytycznych dot. przebudowy stron internetowych, publikacji w 

mediach w celu skutecznego zaproszenia grupy docelowej z rynku USA i Niemiec 
do spotkania podczas misji gospodarczej i nawiązania współpracy. 

Plan marketingowy przygotowany w formie dokumentu/pliku pdf powinien zawierać: 

• Wizję komunikacji marketingowej tzw. brand story. 

• Dobór narzędzi marketingowych i kanałów komunikacji. 

• Koncepcję komunikacji w mediach społecznościowych. 

• Koncepcję działań w obszarze Content Marketingu i PR. 

• Koncepcję strony www. 

• Koncepcja kampanii reklamowej w obszarze Google ADS, Google Display, YouTube 
i Remarketingu. 

• Koncepcję działań w obszarze Event Marketingu 

• Harmonogram działań marketingowych  

• Szacunkowy budżet marketingowy 

• Wskazanie najbardziej odpowiednich metodyk realizacji projektów 
marketingowy 

d) Usługi poligraficzne – wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci 
katalogów/folderów dystrybuowanych podczas misji zagranicznych w wersji 
anglojęzycznej i niemieckojęzycznej 

Niniejsza usługa obejmuje: 

• Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci 
katalogów/folderów dystrybuowanych podczas misji zagranicznych w wersji 
anglojęzycznej i niemieckojęzycznej: łączna ilość 2500 sztuk 

e) Kompleksowe i specjalistyczne tłumaczenie funkcjonalności systemu na język angielski i 
niemiecki oraz dedykowanej strony www promującej produkt będący przedmiotem  
internacjonalizacji, 

Niniejsza usługa obejmuje: 

• Kompleksowe i specjalistyczne tłumaczenie funkcjonalności systemu na język 
angielski i niemiecki, 

• Kompleksowe i specjalistyczne tłumaczenie dedykowanej strony www 
promującej produkt na język angielski i niemiecki. 

Tłumaczenie zostanie dokonane na podstawie przekazanych przez Zamawiającego 
słów/sformułowań użytych w interfejsie systemu. Tłumaczenie winno być przekazane 
Zamawiającemu w formie tabelarycznej. 

f) Tworzenie regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów 
niezbędnych dla wprowadzenia produktu na rynek amerykański i niemiecki 

Niniejsza usługa obejmuje: 

• Przygotowanie regulaminów usług, polityk prywatności, polityk plików cookies, 
propozycji umów sprzedażowych i serwisowych dla partnerów z USA i Niemiec. 

Wszystkie dokumenty winny zawierać niezbędne przepisy zgodne z lokalnym 
obowiązującym prawem. 



 
g) Organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w 

targach, wystawach lub misjach 

W wyniku niniejszej usługi Zamawiający winien otrzymać listę wyłonionych potencjalnych partnerów 
biznesowych zawierającą dane kontaktowe, sugerowane miejsce i termin spotkania (spotkanie powinno 
być umówione na gotowo).  

W wyjątkowych sytuacjach np. rozwijająca się pandemia koronawirusa dopuszcza się spotkania online. 

h) Usługi doradcze w zakresie uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu 
dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, 
sprzedaży produktów 

Zakres niniejszej usługi obejmuje: 

• Rejestracja działalności handlowej w amerykańskich urzędach federalnych i 
stanowych 

• Uzyskanie amerykańskiego numeru podatkowego EIN 

• Przeprowadzenie prawnego procesu legalizacji produktów w USA 

• Pozyskanie stosownych certyfikatów i pozwoleń w Stanach Zjednoczonych 

• Uzyskanie certyfikatów podatkowych upoważniających do pobierania 
amerykańskich podatków od sprzedaży 

• Ustanowienie lokalnego przedstawicielstwa przedsiębiorstwa w USA 

• Nawiązanie współpracy z amerykańskim dystrybutorem/partnerem handlowym 

• Zapewnienie usług serwisowych  

• Ubezpieczenie działalności gospodarczej na rynku amerykańskim poprzez 
uzyskanie amerykańskiej polisy ubezpieczeniowej 

 

2. Opis produktu będącego przedmiotem internacjonalizacji 

TMS ecommerce 

To profesjonalny program ułatwiający logistykę oraz wszelkie działania z nią powiązane w zakresie 
obejmującym transport, spedycję, administrację oraz zarządzanie szeroko pojętą działalnością od 
organizacji zwykłego transportu kilku palet jakiegoś produktu po obsługę sklepów w tym zakresie. To 
niezwykle prosta w obsłudze, intuicyjna i przejrzysta aplikacja, która swoje działanie opiera przede 
wszystkim na licytacji zleceń spedycyjnych. Dzięki niej łatwo i szybko możemy poddać pod licytację nasze 
zlecenie transportu, określając jego podstawowe parametry, po czym czekać na wyłonienie dostawcy, który 
zaoferuje najniższą cenę usługi. Poprzez aplikację możemy generować gotowe zlecenia, kontaktować się z 
dostawcami oraz monitorować przebieg wszystkich działań oraz analizować koszty. 

Do najważniejszych funkcjonalności TMS ecommerce: 

• Tworzenie i przeprowadzanie aukcji 

W łatwy i szybki sposób pozwala utworzyć i przekazać na licytację dane zlecenie, wskazując również czy 
mogą w niej wziąć udział wszystkie firmy znajdujące się na liście przewoźników, czy tylko wybrane 
jednostki.  

• Skuteczne zarządzanie logistyką w firmie z jednego miejsca 

Aplikacja umożliwia całościowe zarządzanie oraz kontrolę poszczególnych działań transportowych od 
momentu pojawienia się potrzeby na przewóz towaru, poprzez wybór przewoźnika, po dostarczenie 
ładunku do odbiorcy i jego rozliczenie. To jeden system, który ma wielofunkcyjne zastosowanie, 
umożliwiające zarówno bieżące jak i z perspektywy czasu monitorowanie wszelkich kroków. Pozwoli to 



 
także na dalsze obniżenie kosztów związanych z działaniami logistycznymi w firmie, gdyż dzięki niemu 
możliwa jest redukcja zatrudnienia do minimum. 

• Komunikacja ze wszystkimi stronami zlecenia 

Aplikacja umożliwia łatwą i szybką komunikację ze wszystkimi uczestnikami danego zlecenia. 
Dotychczasowy kontakt poprzez telefon, e-mail, fax, komunikator czy pocztę tradycyjną teraz możliwy jest 
z jednego miejsca. Dzięki temu komunikacja jest znacznie łatwiejsza, sprawniejsza i skuteczniejsza oraz 
istnieje mniejsze ryzyko, iż coś przeoczymy bądź jakiś istotny dokument nie dotrze do nas na czas. 

• Tworzenie rejestru firm transportowych 

Aplikacja umożliwia wysyłanie zaproszeń do firm, jak również firmy mogą oferować się same, jednak 
konieczna jest tu weryfikacja. Dzięki temu masz pewność, iż współpracujesz jedynie ze sprawdzonymi i 
zaufanymi firmami, tworząc bazę rzetelnych dostawców. Ponadto w poszczególnych zleceniach można 
określić, czy dana aukcja wyświetlana jest jako publiczna (widoczna dla wszystkich zarejestrowanych 
podmiotów), czy też jako niepubliczna (widoczna jedynie dla wybranych). 

• Monitoring i analizy realizacji zleceń transportowych 

Poprzez aplikację na bieżąco możesz monitorować przebieg poszczególnych zleceń – od ich rozpoczęcia, po 
zakończenie, przy czym możliwe jest wygenerowanie listy wszystkich działań podjętych w ramach danego 
transportu. Dodatkowo podczas wykonywania każdego kroku, przychodzi powiadomienie sms bądź e-mail, 
dzięki czemu z pewnością nie umknie żadna informacja. Z poziomu systemu możliwe są także różnorakie 
analizy dotyczące zarówno zleceń, jak i dostawców czy też ponoszonych kosztów. Pozwala to na precyzyjną 
ocenę wszelkich podejmowanych działań oraz optymalizację kosztów. 

 

II. WYMOGI CO DO ZESPOŁU ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ USŁUG 

Kadra odpowiedzialna za realizację usług doradczych składać się powinna z co najmniej 2 osób – ekspertów 
spełniających poniższe wymagania: 

a) Posiadać wykształcenie wyższe 

b) Posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w eksporcie produktów/usług z 
branży IT, (doprowadzenie do sprzedaży systemów informatycznych na rynkach 
zagranicznych) 

c) Posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w eksporcie produktów/usług z 
branży IT na rynkach pozaeuropejskich, 

d) Posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu 
klientów/kontrahentów zagranicznych na rynkach pozaeuropejskich. 

e) Posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w zbieraniu wymagań dotyczących 
oprogramowania od klientów zagranicznych. 

 

Zespół odpowiedzialny za realizację usługi może składać się z większej liczby osób – ekspertów 
spełniających oddzielnie powyższe wymagania. Jednakże co  najmniej jedna osoba z zespołu powinna 
spełniać powyższe wymagania łącznie, natomiast pozostałe osoby z zespołu winny posiadać wykształcenie 
wyższe oraz spełniać co najmniej jeden warunek z powyższych b)-e). 

Powyższe wymagania będą weryfikowane na podstawie CV osób odpowiedzialnych za realizację usług. 

Poprzez doświadczenie w eksporcie rozumie się doprowadzenie do sprzedaży co najmniej 3 systemów 
informatycznych na rynkach zagranicznych. 

 

 



 
III. SPOTKANIA INFORMACYJNE 

Usługi powinny odbywać się przy aktywnej współpracy ze Zleceniodawcą. W związku z powyższym w 
trakcie realizacji usług konieczne będzie co najmniej 4 spotkania konsultacyjne ekspertów Wykonawcy z 
przedstawicielami Zleceniodawcy.  

Wymagania w zakresie spotkań konsultacyjnych: 

• W spotkaniach musi każdorazowo brać udział co najmniej 1 osoba spośród 
zespołu odpowiedzialnego za realizację usługi, 

• Każde spotkanie trwać będzie co najmniej 120 minut, 

• Zamawiający o spotkaniu winien powiadomić Wykonawcę co najmniej 2 dni 
robocze przed planowanym terminem spotkania. W trakcie realizacji usługi 
Wykonawca może maksymalnie dwa razy dokonać zmiany terminu spotkania 
ustalonego przez Zamawiającego. 

• Dopuszcza się spotkania w formie wideokonferencji.  

IV. KODY CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej 

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 

79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej 

V. WADIUM 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 
5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 

2. Oferta zostanie odrzucona jeżeli przed upływem terminu składania ofert nie zostanie 
wniesione wadium lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, 

3. Wadium może zostać wniesione w następujących formach: 

• pieniądzu; 

• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

• gwarancjach bankowych; 

• gwarancjach ubezpieczeniowych; 

• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 

4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 
powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co 
najmniej następujące elementy: 

• nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

• określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

• kwotę gwarancji, 

• termin ważności gwarancji,  



 
• nieodwołalne i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zobowiązanie gwaranta 

do zapłacenia kwoty gwarancji jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

o odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach 
określonych w ofercie, 

o zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w sytuacji gdy 
Wykonawca nie dostarczył dokumentów wymaganych w Zapytaniu 
ofertowym. 

5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, musi posiadać ważność co najmniej do 
końca terminu związania Wykonawcy, złożoną przez niego ofertą. Wniesienie wadium o 
krótszym terminie ważności skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. 

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza Zamawiający uzna 
wadium za skuteczne, tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej 
– 03.12.2021 r., godzina 13:59:59). Wadium należy wnieść na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy prowadzony przez Santander o numerze IBAN: 32 
1500 1100 1211 0004 7181 0000. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium z 
potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium 
zabezpieczające ofertę …..   – ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI KOMPLEKSOWEJ 
USŁUGI MAJĄCEJ NA CELU WPROWADZENIE PRODUKTU NA RYNEK USA I NIEMIEC“ 

7. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie, do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji 
albo poręczenia (warunek konieczny). 

8. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana 
odmówi zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym 
lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w szczególności w sytuacji gdy Wykonawca nie dostarczył 
dokumentów wymaganych w Zapytaniu ofertowym. 

9. W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie 
po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą. 

10. Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały 
wybrane, niezwłocznie (do 7 dni od daty upublicznienia informacji o wynikach 
postępowania ofertowego) po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania. 

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek – 
wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot 
wadium. 

VI. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Okres realizacji poszczególnych usług: 

a) Doradztwo zmierzające do przygotowania produktów do potrzeb rynków 
docelowych odnoszące się w szczególności do istotnych uwarunkowań panujących 
na wskazanych rynkach zagranicznych (USA, Niemcy) – 25.03.2022 

Realizacja usługi zostanie podzielona na 2 etapy: 

I etap dotyczy rynku USA – 03.01.2022 – 11.02.2022 

II etap dotyczy rynku Niemiec – 14.02.2022 – 25.03.2022 



 
b) Doradztwo zmierzające do wyłonienia potencjalnych dystrybutorów/partnerów 

handlowych rozwiązań firmy APROSYSTEM na rynkach docelowych – 02.12.2022 

Realizacja usługi zostanie podzielona na 2 etapy: 

I etap dotyczy rynku USA – 28.03.2022 – 29.07.2022 

II etap dotyczy rynku Niemiec – 01.08.2022 – 02.12.2022 

c) Przygotowanie planu szczegółowej kampanii marketingowej, której adresatami 
będzie baza firm wyłonionych w ramach poprzedniej usługi doradczej, 
stanowiąca tzw. grupę docelową – 05.12.2022 – 21.04.2023 

d) Usługi poligraficzne – wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w 
postaci katalogów/folderów dystrybuowanych podczas misji zagranicznych w 
wersji anglojęzycznej i niemieckojęzycznej- 18.05.2022 – 14.06.2022 

e) Kompleksowe i specjalistyczne tłumaczenie funkcjonalności systemu na język 
angielski i niemiecki oraz dedykowanej strony www promującej produkt będący 
przedmiotem  internacjonalizacji – 28.03.2022 – 05.04.2022 

f) Tworzenie regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów 
niezbędnych dla wprowadzenia produktu na rynek amerykański i niemiecki – 
01.05.2023 

Realizacja usługi zostanie podzielona na 2 etapy: 

I etap dotyczy rynku USA – 24.04.2023 – 26.04.2023 

II etap dotyczy rynku Niemiec – 27.04.2023 – 01.05.2023 

g) Organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału 
w targach, wystawach lub misjach – 10.07.2023 

Realizacja usługi zostanie podzielona na 2 etapy: 

I etap dotyczy rynku USA – 27.06.2023 – 03.07.2023  

II etap dotyczy rynku Niemiec – 04.07.2023 – 10.07.2023 

h) Usługi doradcze w zakresie uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub 
innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności 
gospodarczej, sprzedaży produktów – 01.01.2023 – 30.03.2023 

Niedotrzymanie ww. terminów wiązało się będzie z naliczaniem kar umownych w wymiarze 200 PLN na 
każdy przekroczony dzień. Kara 200 PLN naliczana będzie odrębnie dla każdej z wymienionych powyżej 
pozycji. W przypadku, gdy opóźnienie na jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia przekroczy 30 dni 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O realizację powyżej opisanych usług mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które posiadają 
udokumentowane doświadczenie w następującym zakresie – oferenci muszą spełniać wszystkie 
poniższe wymagania: 

a) W ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali minimum 3 usługi obejmujące swym zakresem minimum 
3 dowolnie wybrane elementy wchodzące w przedmiot zamówienia, np. doradztwo 
zmierzające do przygotowania produktów do potrzeb rynków zagranicznych odnoszące się w 
szczególności do istotnych uwarunkowań panujących na tych rynkach zagranicznych, 
doradztwo zmierzające do wyłonienia potencjalnych dystrybutorów/partnerów handlowych 
rozwiązań na rynkach docelowych, przygotowanie planu szczegółowej kampanii 



 
marketingowej, której adresatami będzie baza firm wyłonionych w ramach poprzedniej usługi 
doradczej, stanowiąca tzw. grupę docelową  

b) W ciągu ostatnich 5 lat zorganizował oraz brał udział w co najmniej 6 misjach gospodarczych 
na terenie poza europejskim 

Kryterium a) i b) uznaje się za spełnione jeśli oferent przedstawi dokumenty od nabywców potwierdzające 
doświadczenie w realizacji ww. usług. 

Zamawiający dopuszcza przedstawienie tego załącznika w formie listy referencyjnej stanowiącej załącznik 
nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga spełnienia niniejszego warunku w okresie 
nie dłuższym niż 3 lat poprzedzające datę złożenia oferty. 

Zamawiający zastrzega, iż przed podpisaniem umowy może wymagać od Oferenta potwierdzenia w formie 
referencji informacji podanych na liście referencyjnej. W takim wypadku Oferent zobowiązany będzie do 
przedstawienia do wglądu Zamawiającego szczegółowych referencji potwierdzających spełnienie 
przedstawionego kryterium. W przypadku, gdy wybrany Oferent nie przedstawi referencji spełniających 
ww. warunki Zamawiający odstąpi od podpisania umowy. 

Weryfikacja c) odbywała się będzie na podstawie przekazanych danych kontaktowych do osoby, z którą 
odbywały się spotkania (adres e-mail oraz telefon do osoby mogącej potwierdzić spotkanie). Zamawiający 
przed wyborem oferty zastrzega sobie możliwość weryfikacji niniejszego wymagania poprzez wykonanie 
telefonu lub wysłanie maila z prośbą o potwierdzenie. 

d) Wykonawca wniesie wadium zgodnie z punktem V niniejszego zapytania ofertowego. 

e) Dysponują kadrą spełniającą wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, 

f) Nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na:   

· uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;   

· posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

· pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika;  

· pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

VIII. WARUNKI DODATKOWE 

a) Prowadzenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia 2014-2020. 

b) Zmiana członków zespołu realizującego usługę będącą przedmiotem niniejszego zapytania 
ofertowego może być dokonana wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Niedopuszczalna 
jest zmiana kadry na osoby o mniejszym doświadczeniu czy niższych kompetencjach. W 
sytuacjach losowych związanych ze zmianą kadry Wykonawca winien do pisma z prośbą o 
zmianę dostarczyć komplet obiektywnych dokumentów potwierdzających okoliczności losowe 
(np. zaświadczenie z pobytu w szpitalu). 

c) Wykonawca będzie zobligowany do podpisania klauzuli poufności w zakresie tajemnic 
Zamawiającego. Konsekwencją złamania tej klauzuli będą kary finansowe dla Wykonawcy w 
wysokości 100 tysięcy złotych. 

d) Do opracowanych materiałów w ramach usługi, Zamawiający może wnosić uwagi – Wykonawca 
winien uwzględnić wskazane uwagi i zastrzeżenia. 



 
e) W ramach wynagrodzenia za świadczoną usługę doradczo-projektową Wykonawca winien 

skalkulować wszelkie koszty ponoszone w związku z realizacją usługi, 

f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru na każdym etapie 
realizacji zamówienia. Sposób i rodzaj nadzoru będą doprecyzowane przez podpisaniem 
umowy. 

 

IX. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI 

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższego zlecenia musi dołączyć do formularza oferty 
następujące załączniki: 

1. Aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument 
zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące, 

2. CV osób dedykowanych do realizacji usługi spełniających wymogi wskazane w niniejszym 
zapytaniu ofertowym. W przypadku zaangażowania osób na podstawie umów 
cywilnoprawnych należy przedstawić deklaracje tych osób w zakresie współpracy wraz z 
informacją, iż posiadają one wiedzę o składanej ofercie. Wymóg ten nie obowiązuje w 
przypadku wykazywania osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę bądź 
właścicieli/wspólników Oferenta.  

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a 
Zamawiającym – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, 

4. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w 
zakresie realizacji działań związanych z usprawnieniem procesów marketingowo-
sprzedażowych – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. W 
przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Oferent będzie 
zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów. 

X. KRYTERIUM WYBORU OFERT 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

Wybór oferty: 

WYMOGI OGÓLNE 

a) Cena – 55 punktów, 

b) Ilość osób dedykowanych do realizacji usługi – 25 punktów, 

c) Ilość spotkań konsultacyjnych – 20 punktów. 

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 

Ocena=A+B+C, gdzie: 

 

Ad. A Kryterium Cena zostanie ocenione wg następującego wzoru: 

(najniższa zaproponowana cena/cena badanej oferty) x 55 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 55 punktów. 

 



 
Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 
30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o 
udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność 
metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki 
wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie 
odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

Ad. B Kryterium Ilość osób dedykowanych do realizacji usługi zostanie ocenione wg następującego wzoru: 

• 7 osób i więcej spełniających wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym – 25 
punktów, 

• 6 osób spełniających wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym – 20 
punktów, 

• 5 osób spełniających wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym – 15 
punktów, 

• 4 osoby spełniające wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym – 10 punktów, 

• 3 osoby spełniające wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym – 5 punktów, 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 25 punktów. 

 

Ad. C Kryterium Ilość spotkań konsultacyjnych zostanie ocenione wg następującego wzoru: 

• 8 i więcej spotkań konsultacyjnych – 20 punktów, 

• 7 spotkań konsultacyjnych – 15 punktów, 

• 6 spotkań konsultacyjnych – 10 punktów, 

• 5 spotkań konsultacyjnych – 5 punktów, 

• Mniej niż 5 spotkań konsultacyjnych – 0 punktów. 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 20 punktów.  

 

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A, Kryterium B i Kryterium C zostaną dodane do 
siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać 
maksymalnie 100 punktów. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej 
ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C). Punkty będą 
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

a. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu, 



 
b. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. IX niniejszego zapytania 

ofertowego, 

c. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku 
wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób 
czytelny, 

d. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie 
zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym, 

e. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte, 

f. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą 
ofertę, 

g. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, 

h. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. 
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, 

i. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych, 

j. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego 
zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o 
wprowadzeniu zmian lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie przekazana 
Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana 
na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://www.aprosystem.pl/ oraz 
na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. 

k. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie 
postępowania bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn. 

l. Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz 
załącznikach do oferty jest APROSYSTEM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. 
Krakowska 86, 35-111 Rzeszów (dalej APROSYSTEM). APROSYSTEM będzie przetwarzał 
dane osobowe w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji 
umowy. Każdy oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – 
poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich 
przetwarzanie. Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 
udostępnionych danych osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania 
wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
danych sprzed wycofania zgody. Jeśli Oferent ma wątpliwości, czy dane są prawidłowo 
przetwarzane przez APROSYSTEM, to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej 
odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

• Ofertę należy złożyć na jeden z poniższych sposobów: 
Za pośrednictwem bazy konkurencyjności znajdującej się pod adresem 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

• Osobiście, pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy Zamawiającego, tj. ul. Krakowska 86, 
35-111 Rzeszów 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem 
Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEJ USŁUGI 
MAJĄCEJ NA CELU WPROWADZENIE PRODUKTU NA RYNEK USA I NIEMIEC w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 03.12.2021 r., do godz. 14:00.  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2021 r. o godz. 15:30 w siedzibie APROSYSTEM Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością, ul. Krakowska 86, 35-111 Rzeszów. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Wykonawcy 
zostaną poinformowani o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

 

Wykonawcy zostaną poinformowani w trakcie spotkania o ilości złożonych ofert, nazwach i adresach 
Wykonawców, cenach poszczególnych, a także i informacjach dotyczących pozostałych kryteriów oceny 
ofert. 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Robertem Kyc, e-mail: 
prezes@aprosystem.pl.   

 

XII. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania 
ofert. 

 

XIII. WYKLUCZENIE 

1. Wykluczone zostaną oferty niespełniające wymogów, w tym oferty złożone po terminie składania 
ofert. 

2. Zamówienie może być udzielone wyłącznie podmiotom, które nie są powiązane z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

b. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

c. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

d. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

e. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

XIV. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z 
wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
Zmiany muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanej przez obie strony, pod 
rygorem nieważności. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, m.in. w przypadku: 

• Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu umowy – w zakresie niezbędnym do dostosowania się do 
zaistniałych zmian, 

• Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, 
pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł 



 
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły 
wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe 
do zapobieżenia (np. decyzje administracyjne, państwowe). 

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod 
rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu). 

 

XV. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1, 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a 
Zamawiającym – Załącznik nr 2, 

3. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie – Załącznik nr 
3. 

 


