Bydgoszcz, 05.02.2013r.

„ MAKRUSZ”
Spółka Akcyjna
ul. Solna 20
85-862 Bydgoszcz
tel. 52 362 00 67
fax. 52 363 05 74

Zamawiający:
MAKRUSZ S.A.
ul. Solna 20
85-862 Bydgoszcz
tel. 52 362 00 67
fax. 52 363 05 74
makrusz@makrusz.com.pl
biuro@makrusz.com.pl
www.makrusz.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Strona internetowa:
www.makrusz.com.pl
Adres e-mail:
makrusz@makrusz.com.pl
biuro@makrusz.com.pl

NIP: 953-23-27-350
REGON: 092457618
Numer KRS: 0000005932
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:500.000 zł
Kapitał wpłacony:500.000 zł

Dział ds. realizacji
52 370 32 46
Dział handlowy
52 370 32 45

W związku z planowanym w roku 2013 ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Działania
6.1 „Paszport do eksportu”, w ramach osi priorytetowej 6 - Polska gospodarka na rynku
międzynarodowym - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata: 2007 – 2013,
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej
usługi doradczej w zakresie przygotowania Planu Rozwoju Eksportu.
Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:
1/. informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
2/. opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem
produktów lub usług przedsiębiorcy;
3/. opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
4/. opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
5/. opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach
funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
6/. analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z
planowanych rynków docelowych;
7/. opis celów i strategii eksportowej;
8/. rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
9/. wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród
wymienionych w § 45 w/w Rozporządzenia;
10/. szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych
do zrealizowania opracowanej strategii;
11/. wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.
Plan Rozwoju Eksportu (PRE) powinien w sposób kompleksowy określać strategię
eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.
Złożona oferta powinna zawierać:
− nazwę i adres oferenta,
− datę sporządzenia,
− cenę całkowitą netto i brutto
− termin ważności,
− warunki i termin płatności,
− maksymalny czas realizacji – wykonania PRE,
− informację o zrealizowanych dotychczas projektach w zakresie przygotowania
PRE oraz wniosków o dofinansowanie wdrożenia PRE (wcześniej II Etap
działania 6.1. PO IG)
− szczegółowy wykaz zrealizowanych projektów w w/w zakresie z informacją o
Zamawiających
Oferta powinna być ważna do: 31 maja 2013r.
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