Częstochowa 10.11.2014
Zamawiający:
WOMAR Maria Krawczyk
Ul. Zyzna 13c
42-202 Częstochowa
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu następujących usług marketingowych: badań
marketingowych związanych z realizacją projektu polegającego na rozwoju irmy dzięki realizacji działań
rekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu.
Oś priorytetowa 6: Polska Gospodarka na Rynku Międzynarodowym
Działanie 6.1: Paszport do eksportu
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013
I. Opis przedmiotu zamówienia
W związku z realizacją projektu pt. : "Wdroż enie Planu Rozwoju Eksportu przez Przedsiębiorstwo
WOMAR" wspó ł inansowanego ze ś rodkó w Unii Europejskiej oraz Budż etu Pań stwa w ramach działania
6.1 “Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, WOMAR Maria Krawczyk,
zaprasza do składania ofert na usługi marketingowe:
Zadanie 1. Opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe - Rosja,
Ukraina, Wielka Brytania, Niemcy
a. Efektem koń cowym ma być jedna zbiorcza strategia wprowadzania nowych produktó w na rynki
docelowe – opracowanie merytoryczne. Powinna ona zawierać następujące badania:
· Analizę cyklu ż ycia produktó w (nosidła, ś piwory, kocyki, itp.),
· Specy ikę wyrobó w na wybranych rynkach docelowych - Rosja, Ukraina, Wielka Brytania, Niemcy,
· Analizę wyglądu produktó w pod kątem potrzeb wybranych rynkó w docelowych ,
· Analizę wyglądu i bezpieczeń stwa produktó w oraz opakowań , sposoby oznakowania, opisywania i
instrukcji wyrobó w wymagane prawem rynkó w docelowych - Textile Labelling Act (Tekstylia System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli), Equipment and Product Safety
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Act (Ustawa o Bezpieczeń stwie Sprzętu i Produktó w) i Coonsumer Goods Regulation (Przepisy
dotyczące Towaró w Konsumenckich).
b.
c.
d.
e.
f.

Czas realizacji to max. 4 tygodnie. Nieprzekraczalny termin 31.12.2014
Termin składania ofert do dnia: 24.11.2014
Sposó b składania ofert: pocztą elektroniczną na adres mailowy: wojciech@womar.com.pl
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.womar.com.pl
Wybó r oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
· Cena - maksymalnie 70 punktó w
· Termin realizacji – maksymalnie 15 punktó w
· Doś wiadczenie – maksymalnie 15 punktó w
g. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, któ ra uzyska największą iloś ć punktó w w oparciu o
ustalone kryteria.
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