
 

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2017 na kompleksowe doradztwo dla Zarządu i zespołu Sup4Nav w 

zakresie identyfikacji i skutecznego pozyskiwania partnerów. 

 

Firma Sup4Nav Sp. z o.o., NIP 8513171892, adres: Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, stosując 

zasadę przejrzystości i uczciwej konkurencji, zaprasza do złożenia oferty na kompleksowe doradztwo 

dla Zarządu i zespołu Sup4Nav w zakresie identyfikacji i skutecznego pozyskiwania partnerów.  

Doradztwo będzie dofinansowane w ramach konkursu 1.15. Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

1. Przedmiot zapytania 

Przedmiotem zapytania jest: 

a) Kompleksowe doradztwo dla Zarządu i zespołu Sup4Nav w zakresie identyfikacji i 

skutecznego pozyskiwania partnerów. 

b) W wyniku realizacji zapytania oczekiwane jest: 

i. Doradztwo w zakresie wyboru klientów zagranicznych lub segmentów rynkowych, a 

także działań sprzedażowych, które w najbardziej efektywny sposób przyniosą efekt 

sprzedażowy, 

 

ii. Doradztwo w zakresie konstrukcji oferty Sup4Nav, warunków finansowych i 

organizacyjnych, 

 

iii. Kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania stoiska Sup4Nav na targach 

NorShipping w Oslo w dniach 30 maja – 2 czerwca 2017 r. 

 

iv. Udział w targach NorShipping w Oslo w dniach 30 maja – 2 czerwca 2017 r. na stoisku 

Sup4Nav i bezpośrednie doradztwo w zakresie nawiązywania kontaktów 

 

v. Doradztwo w zakresie komunikacji oferty Sup4Nav w okresie przed targami, podczas 

targów i po targach z udziałem kontaktów bezpośrednich z klientami/partnerami, 

doborem przekazów medialnych, wyborem kanałów komunikacji, narzędzi 

marketingowych. 

 

vi. Doradztwo w zakresie identyfikacji potencjalnych klientów przed targami, działań 

mających na celu nawiązanie z nimi współpracy oraz utrzymanie kontaktów po 

targach, 

 



 

 

vii. Doradztwo w zakresie budowania relacji z klientami i partnerami zagranicznymi nie 

uczestniczącymi w targach, 

 

viii. Doradztwo w zakresie skutecznego inicjowania kontaktów, generowania leadów 

sprzedażowych dla zespołu Sup4Nav 

 

ix. Uczestnictwo w negocjacjach handlowych 

 

2. Data sporządzenia zapytania ofertowego 

30.04.2017 

3. Dane Zamawiającego 

Firma Sup4Nav Sp. z o.o., NIP 8513171892, adres: Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin 

4. Kryteria wyboru oferty 

Kryterium dopuszczające oferty do rozpatrywania: 

W dyspozycji Oferenta znajduje się osoba, która posiada następujące doświadczenie  

prowadzenia szerokorozumianych skutecznych negocjacji, budowania zespołów sprzedażowych, 

mająca 8-letnie doświadczenie z zakresu zarządzania działami w firmach typu spółki prawa 

handlowego, gwarantujące umiejętność prowadzenia przedsięwzięcia zgodnie z przedmiotem 

zapytania. 

 

Wśród wszystkich ofert spełniających w/w kryterium dopuszczające Zamawiający  wybierze 

najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę w oparciu o jedyne kryterium jakim jest najniższa cena 

netto. 

 

5. Termin realizacji zamówienia 

 

Doradztwo powinno zostać zrealizowane w okresie od maja 2017 do lutego 2018 roku. Warunkiem 

podpisania umowy jest odbycie miesięcznego bezpłatnego stażu w firmie Sup4Nav, w trakcie którego 

Oferent wykaże się następującymi umiejętnościami: 

a) umiejętnością budowani zespołu 

b) umiejętnością  budowania wizerunku w mass mediach 

c) umiejętnością prowadzenia szeroko rozumianych negocjacji sprzedażowych 

d) doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem spółek prawa handlowego 

 



 

 

W przypadku, gdy najtańsza oferta nie spełni wymagań co do efektów, Zamawiający zwróci się do 

następnego oferenta w kolejności rosnących cen ofert. 

 

6. Sposób składania ofert 

a) Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (Załącznik Nr 1 ). 

b) Oferta powinna zawierać: 

◦ nazwę i adres Oferenta, 

◦ datę sporządzenia i podpis Oferenta, 

◦ dane kontaktowe do osoby upoważnionej, 

◦ informację na temat ceny (podlega ocenie). 

◦             oświadczenie oferenta o posiadaniu zasobów do realizacji doradztwa w wymaganym zakresie 

 

c) Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym 

podatek VAT (jeśli występuje) w ustawowej wysokości. Cena powinna być podana w zapisie 

liczbowym i słownym, umożliwiając obliczenie całkowitej ceny netto. 

d) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

e) Ofertę należy dostarczyć do firmy w terminie do 10.05.2017 do godz. 16:00. 

f) Ofertę można składać : 

◦ przesyłając pocztą na adres: Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin lub  

◦ za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość zawierająca skany dokumentów z 

podpisem), na adres: info@navdec.com 

Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

7. Informacje dodatkowe 

a) W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo, bądź 

kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w  linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Oferent zobowiązany jest do złożenia z ofertą odpowiedniego oświadczenia. 

b) Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, iż prowadzi działalność 

gospodarczą, ( bądź takowa zostanie zapoczątkowana ) a stosowne dokumenty zostaną 

przedstawione w terminie najpóźniej miesiąca po wyłonieniu oferenta. 

c) Każdy Oferent może zwrócić się do Zamawiającego droga elektroniczną o wyjaśnienia 

związane z przedmiotem zapytania ofertowego. 

d) Oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze, postępowanie nie jest prowadzone na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), ani przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego. 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny 


