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FORMULARZ OFERTOWY: 
 

Nawiązując do ogłoszonego dnia 30.06.2016 r. zaproszenia do składania ofert na przygotowanie 
Planu Rozwoju Eksportu zgodnie z zapisami obowiązującymi w działaniu 1.4 „Internacjonalizacja 
przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014 – 2020, 
 
 
My, niżej podpisani 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, stanowisko) 
 

Działając w imieniu i na rzecz:…….......................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy, dokładny adres oferenta) 
 
 

 
 

1. SKŁADAMY OFERTĘ NA: 
 
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu zgodnie z zapisami obowiązującymi w działaniu 1.4 
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z poniższą specyfikacją: 
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Przedmiot zamówienia 
(nazwa kategorii 

wydatku) 

 
Minimalny zakres merytoryczny 

Planu rozwoju eksportu: 
 

Cena netto    
(w PLN) 

Podatek VAT        
(w PLN) 

Cena brutto    
(w PLN) 

Przygotowanie Planu 
Rozwoju Eksportu 
zgodnie z zapisami 
obowiązującymi w 

działaniu 1.4 
„Internacjonalizacja 

przedsiębiorstw” 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego dla 

Województwa 
Dolnośląskiego na lata 

2014 – 2020 – 1 szt. 

1. Analiza pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa pod katem 
oferowanych produktów / usług 

   

2. Wybór rynków docelowych 
działalności eksportowej 

3. Badanie wybranych rynków 
docelowych 
 

4. Opis bieżącej sytuacji 
przedsiębiorstwa w 
najważniejszych obszarach 
funkcjonowania i prognozy 
rozszerzenia działalności 
przedsiębiorcy ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju poprzez 
eksport 

5. Analiza SWOT dla eksportu 
każdego rodzaju produktu/usługi 
na każdym z planowanych rynków 
docelowych 

6. Opis celów i strategii 
eksportowej 
 

7. Rekomendacja rozwoju 
działalności eksportowej 
 

8. Wskazanie i uzasadnienie 
wyboru działań eksportowych 
rekomendowanych do realizacji 
 

9. Szacowana wielkość kosztów 
niezbędnych do sfinansowania 
działań koniecznych do 
zrealizowania opracowanej 
strategii 

10. Wstępny harmonogram 
wdrażania strategii eksportowej 

 
 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego z dnia 30.06.2016 r. i 
uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

 
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą specyfikacją cenową. 
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4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
w zapytaniu ofertowym, tj. do dnia:  

30.09.2016 r. 
 

5. Warunki płatności: 
...........................................………………………………………..………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………. 
........................................................................................................................................................... 

 
6.  ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:  
 

     ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
      

 
…………………………………… 

/Podpis i pieczęć oferenta/ 
 

 

 
 

 

 
 


