
 

 
               

Siemiatycze, 05.05.2022 r. 
 

Effik sp z o.o. spk 

u. Tadeusza Kościuszki 135 

17-300 Siemiatycze 

NIP 5441539475 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2022 
 
 

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 

lata 2014 – 2020, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, nr konkursu 9 (1/2022) Wnioskodawca Effik 

sp z o.o. spk, stosując zasadę rozeznania rynku, ogłasza na swojej stronie internetowej zapytanie 

ofertowe na zakup modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa doradcza polegająca na opracowaniu 

modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w ramach przygotowywanego 

wniosku o dofinansowanie do działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP i wprowadzeniem 

produktów Effik sp z o.o. spk na nowe rynki zagraniczne. 

 

Model biznesowy związany z internacjonalizacją należy wykonać na wzorze oraz w zakresie w nim 

zawartym, opracowanym przez PARP w dokumencie „Model Biznesowy związany z 

internacjonalizacją działalności” będącym załącznikiem do ogłoszenia o konkursie na stronie PARP 

pod linkiem: 

 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#dokumenty  

 

Wzór dokumentu „Model Biznesowy związany z internacjonalizacją działalności” stanowi również 

Załącznik 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag do modelu biznesowego internacjonalizacji 

zgłoszonych przez Zamawiającego oraz przez PARP. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do opracowanego przez 

Wykonawcę modelu biznesowego internacjonalizacji. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia 

ostatecznej wersji modelu biznesowego internacjonalizacji z Zamawiającym. Szczegółowe regulacje w 

zakresie czynności odbioru opracowanego przez Wykonawcę modelu biznesowego internacjonalizacji 

zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą. 

 

Zamawiający zastrzega sobie, że model biznesowy będzie uwzględniał 4 rynki docelowe.  

 

Uwagi PARP i Zamawiającego do modelu biznesowego internacjonalizacji Wykonawca będzie 

uzupełniał bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 

 

Kod CPV: 72221000-0 – Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej 

 

2. Planowany termin realizacji: max. do 28.06.2022 r. 

 

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty:  

 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#dokumenty


 

 
               

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) 

zawierającym oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych. 

 

Oferty niekompletne i nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

 

Sposoby składania ofert (do wyboru): 

1) osobiście w siedzibie firmy (od pon. do pt. w godzinach 8-16):  

Effik sp z o.o. spk 

u. Tadeusza Kościuszki 135 

17-300 Siemiatycze,  

2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: j.w. 

3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: anna.sadzinska@effiki.com  
 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 12.05.2022 r. 

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani: Anna Sadzińska, tel.  

606 718 817. 

 

4. Termin ważności oferty: minimum 30 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

 

5. Kryteria oceny ofert dla wszystkich elementów: 

 

kryteria oceny ofert waga maksymalna liczba punktów 

cena netto w PLN 100% 100 

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  

 

Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:          

 

    C min 

A n = ----------------- x 100 

                C r 

 

C min – cena minimalna w zbiorze  

C r – cena oferty rozpatrywanej 

A n – ilość punktów przyznana ofercie 

 

6. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia. 

 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub 

kapitałowo z Effik sp z o.o. spk. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązanie między Effik sp z o.o. spk lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Effik sp z o.o. spk lub osobami wykonującymi w imieniu Effik sp z o.o. spk czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej   

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji   

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika   

d) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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. 

mailto:anna.sadzinska@effiki.com


 

 
               

 

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta 

oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego).  

 

7. Warunki dokonania zmiany umowy:  

 

• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 

spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. zmiana danych adresowych, zmiana 

warunków płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia lub rozszerzenia 

zakresu rzeczowego. 

• Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu 

warunków realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością (np. siła 

wyższa - Przez “siłę wyższą” rozumie się zdarzenia, które nie mogły być przewidziane w 

momencie podpisywania Umowy, spowodowane zbiegiem okoliczności specjalnej natury takie 

jak: wojna, zamieszki, pożar, powódź, epidemia lub pandemia, trzęsienie ziemi i inne klęski 

żywiołowe oraz zakazy lub przepisy prawne wydane przez rząd, jak również generalne i 

branżowe strajki oficjalnie podjęte przez związki zawodowe), wykonawca zmuszony jest 

przerwać realizację zamówienia lub nie jest w stanie go realizować w normalnym trybie 

czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych prac. W takiej sytuacji termin 

realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres. 

• W razie opóźnienia zamówienia, niepełne/niekompletne wykonanie zamówienia lub nie 

spełniające założeń zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w 

wysokości 0,01 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia wykraczającego poza 

termin wskazany na zapytaniu ofertowym. 

• W uzasadnionych sytuacjach i poprzez udokumentowanie dopuszcza się wyżej 

wyszczególnione zmiany. 

 

Zastrzeżenia 

 

• Effik sp z o.o. spk nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy 

wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

• Effik sp z o.o. spk zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania 

ofertowego i formularza ofertowego. 

• Effik sp z o.o. spk zastrzega sobie prawo w każdej chwili do unieważnienia zapytania 

ofertowego i formularza ofertowego bez konieczności podawania przyczyny.  

• Effik sp z o.o. spk zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do oferentów z prośbą o uzupełnienie 

ofert, w przypadku, gdy wpłynie oferta niekompletna. 

• W przypadku wpłynięcia ofert na kwotę przewyższającą budżet zaplanowany w projekcie,  

Effik sp z o.o. spk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z każdym z oferentów. 

 

Załączniki: 

1. Wzór formularza ofertowego 

2. Wzór Modelu Biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności. 

 

 

........................... 

podpis i pieczęć 


