
 

 

Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego nr 3/2018: Formularz ofertowy 

Dane oferenta      Data i miejsce: ………………………………. 

Nazwa firmy: ………………………………. 

Adres: ………………………………………….. 

……………………………………………………… 

NIP……………………………………………….. 

 

Dotyczy realizacji usług związanych z doradztwem specjalistycznym, w zakresie określenia 
potencjalnych partnerów handlowych oraz doradztwem w zakresie opracowania marki/wizerunku 

na wybranych rynkach docelowych w związku z udziałem firmy Gena w międzynarodowych 
imprezach wystawienniczo-targowych w roku 2018 i 2019 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2018 dotyczące: 

 Usługi doradczej w zakresie wyszukiwania partnerów handlowych 

 Usługi doradczej w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku 

składam niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w w/w zapytaniu 
ofertowym. 

A) Usługi doradcze w zakresie wyszukiwania partnerów handlowych na wybranych rynnach 

docelowych: 

Opis usługi Cena 
netto/h 

Ilość 
godzin 

Cena netto 
łącznie 

Doradztwo dotyczące określenia 
potencjalnych partnerów handlowych na 
rynku: Kazachstan (koszt przygotowania 
list potencjalnych partnerów handlowych, 

nawiązanie kontaktu i wstępne 
pozyskanie zainteresowanych 

współpracą, przygotowanie ofert 
współpracy oraz negocjacji cenowych). 

Sugerowana lista potencjalnych partnerów 
handlowych: 120 firm 

   

doradztwo dotyczące określenia 
potencjalnych partnerów handlowych na 

rynku: Niemcy 
(koszt przygotowania list potencjalnych 

partnerów handlowych, nawiązanie 
kontaktu i wstępne pozyskanie 
zainteresowanych współpracą, 

przygotowanie ofert współpracy oraz 
negocjacji cenowych). Sugerowana lista 

potencjalnych partnerów handlowych: 120 
firm 

   



doradztwo dotyczące określenia 
potencjalnych partnerów handlowych na 

rynku: Chiny 
(koszt przygotowania list potencjalnych 

partnerów handlowych, nawiązanie 
kontaktu i wstępne pozyskanie 
zainteresowanych współpracą, 

przygotowanie ofert współpracy oraz 
negocjacji cenowych). Sugerowana lista 

potencjalnych partnerów handlowych: 120 
firm 

   

 

Wartość usługi A ogółem:………………………………………………………………………………… 

B) Usługi doradcze w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku firmy Gena na 

wybranych rynkach docelowych: 

Opis usługi Cena netto Ilość 
godzin 

Cena netto 
łącznie 

Projektowanie materiałów reklamowych i 
promocyjnych: katalog produktowy i 

wizerunkowy marki Gena (odzież i dodatki), 
doradztwo w zakresie 

odpowiedniego przygotowania materiałów 
reklamowych. Opracowanie treści i zdjęć 
(wizerunkowe i produktowe). Dodatkowo 

przystosowanie zdjęć i opisów do 
wprowadzenia do platformy. Dotyczy Gena 

odzież i dodatki 
 

   

projektowanie materiałów reklamowych i 
promocyjnych, w tym 

katalogów, broszur, wizytówek 
biznesowych, doradztwo w zakresie 

odpowiedniego przygotowania materiałów 
reklamowych, dotyczy przygotowania 

katalogu do kolekcji dodatków do dekoracji 
wnętrz i kolekcji dziecięcej. 

Opracowanie treści i zdjęć (wizerunkowe i 
produktowe). Dodatkowo 

przystosowanie zdjęć i opisów do 
wprowadzenia do platformy 

handlowej 

   

doradztwo dotyczące projektowania 
materiałów promocyjnych i reklamowych, 

stron internetowych, 
aplikacji mobilnych), przeznaczonych do 

promocji i sprzedaży na 
docelowych rynkach zagranicznych. 

Zadbanie o treść i formę strony www, które 
wpływają na wydajność w tym aktualizacja 
strony, aktualizacja treści, pozycjonowanie, 
adwords. Pomoc w rozwoju aktywności w 
mediach społecznościowych, co pozwoli 

dostosować nośniki reklam 
do wymagań rynków międzynarodowych. 
Dotyczy kolekcji Gena Fashion: Odzieży i 

dodatków oraz Gena Home & Kids: 
dekoracji wnętrz i kolekcji dziecięcej 

   

 

Wartość usługi B ogółem: …………………………………………………………………………………... 



 

Cena ogółem przedmiotu zamówienia (suma za usługi A i B):_________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Ważność oferty: _____dni od daty podanej w nagłówku (nie krócej niż 30 dni od daty złożenia 

oferty)  

3. Termin płatności za faktury:  ______ dni  ( od daty wystawienia faktury)  

4. Oświadczenia dot. spełniania wymogów zapytania ofertowego:  

Jako osoba reprezentująca Oferenta oświadczam, iż:  

A) Prowadzimy działalność zgodną z przedmiotem niniejszego zapytania.  

B)  Posiadamy doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne do realizacji 

przedmiotu zapytania ofertowego (prowadzimy działalność związaną z usługami o charakterze 

zbliżonym do niniejszego zapytania).  

C) Zakres przedmiotowy i jakościowy oferty jest w pełni zgodny z zapytaniem ofertowym 

 

 

____________________________ 

Pieczęć, podpis osoby uprawnionej do 

podpisywania ofert 


