Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w Waszą przyszłość
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ul. Akacjowa 50B
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NIP 586-010-28-37
Gdynia, 01 października 2010 r.
W 2010 roku złożyliśmy do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w której imieniu działa Regionalna
Instytucja Finansująca, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku. Wniosek o dofinansowanie PRE numer
WND-POIG.06.01.00-22-012/10, Etap I – Przygotowanie planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1
Paszport do eksportu, osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. „Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Export-Import
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SAYMON” został zaakceptowany zgodnie z umową numer UDAPOIG.06.01.00-22-012/10-00. Obecnie przystąpiliśmy do jego wdrożenia. Okres wdrożenia trwać będzie 24
miesięcy
W związku z tym zapraszamy w tym okresie zainteresowane jednostki, które legitymują się
doświadczeniem w realizacji zadań i w sporządzaniu strategicznych dokumentów współfinansowanych z
funduszy pomocowych do składania ofert w zakresie działań i usług związanych z wdrożeniem PRE.
Opis przedmiotu:
Wdrożenie PRE obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:
• Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach zagranicznych,
• Organizacja i udział w misjach gospodarczych ,
• Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do prowadzenia produktów/usług na rynki eksportowe,
• Udział w zagranicznych imprezach targowo - wystawienniczych w charakterze wystawcy,
• Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
• Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku firmy.
Osoba uprawniona do kontaktów:
Waldemar Starosta
e-mail: saymon@saymon.com.pl
Fax: +48 58 664 9344
Tel: +48 58 664 9296

Forma składania ofert:
Oferty, można dostarczyć:
1. Pocztą tradycyjną lub kurierem – na adres: PHU SAYMON Sp. z o.o. 81-520 Gdynia, ul. Akacjowa 50B.
2. Osobiście do rąk osoby uprawnionej do kontaktów za potwierdzeniem odbioru.
3. Pocztą elektroniczną na adres: saymon@saymon.com.pl (Uwaga: wysłanie oferty tą drogą nie jest tożsame
z jej odbiorem)
Termin składania ofert:
Oferty będą przyjmowane do dwóch miesięcy przed zakończeniem wdrożenia PRE. Zastrzegamy sobie prawo
przeprowadzenia negocjacji z wybranym kontrahentem oraz odstąpienia od podpisania umowy bez podania
przyczyn.
Kryteria dostępu:
Do konkursu mogą przystąpić oferenci, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:
- złożą ofertę w wymaganym terminie.
- dostarczą wraz z ofertą aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) dokumenty:
- kopię wypisu z rejestru ewidencji gospodarczej lub KRS,
- oświadczenie, że w ostatnim roku prowadzenia działalności uzyskali dochód z prowadzonej działalności,
- zaświadczenie o niezaleganiu w oplatacie podatku i składek ZUS.
Warunki oceny Ofert
Cena – 50%
Termin płatności – 20%
Liczba realizowanych działań i świadczonych usług dotychczas pozytywnie zweryfikowanych przez RIF – 20%
Referencje dotychczasowych usługobiorców – 10%
Z poważaniem,
dr inż. Waldemar Starosta
Dyrektor
PHU SAYMON Sp. z o.o.

