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                                          Zapytane ofertowe 
 
Zwracamy się z prośbą przedstawienie oferty cenowej dotyczącej: 
1.Udziału w następujących zagranicznych imprezach targowo-
wystawienniczych w charakterze wystawcy: Euro Tier (11.11 – 14.11.2014 
Hanower, Niemcy), YUGAGRO (25.11 – 28.11.2014 r. Krasnodar, Rosja), 
AGRO (czerwiec 2015 Kijów, Ukraina). 
 
W ofercie proszę uwzględnić następujące usługi: 
 

a) Wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej: Euro Tier – 28 m2 
(stoisko na bazie silosu zbożowego BIN), YUGAGRO – 12 m2 (stoisko 
dwustronnie otwarte o standardowej zabudowie), AGRO – 15 m2 (stoisko 
dwustronnie otwarte o standardowej zabudowie) 

b) Organizacja podróży służbowych 3 osób uczestniczących w realizacji 
projektu w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden 
dzień po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej. 

c) Wpis do katalogu, opłata rejestracyjna oraz reklama w mediach 
targowych (reklama w mediach targowych tylko w przypadku Euro Tier) 

d) Opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla 
osób uczestniczących w realizacji projektu 

e) Zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami 
handlowymi 

f) Zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych 
targów i wystaw, określenia potencjalnych partnerów handlowych, 
przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych 

 
2.Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą (Międzynarodowe 
Targi „Golden Autumn” w Moskwie Rosja w październiku 2014 roku) 
 
W ofercie proszę uwzględnić następujące usługi: 
 

a) Zakup usługi polegającej na organizacji spotkań z potencjalnymi 
partnerami handlowymi 



 

b) Zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów 
handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych 

c) Organizacja podróży służbowych trzech osób uczestniczących w 
realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed 
rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu misji 

d) Zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z misją 
gospodarczą 

 
3.Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych. 
 
W ofercie proszę uwzględnić następujące usługi: 
 

a) Zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi 
partnerami handlowymi na rynku rosyjskim, niemieckim i ukraińskim 

b) Organizacja podróży służbowych 3 osób uczestniczących w realizacji 
projektu w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed i jeden dzień po 
zaplanowanym spotkaniu z potencjalnymi partnerami handlowymi na 
rynku niemieckim, rosyjskim i ukraińskim 

c) Zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem 
partnerów na rynku ukraińskim i rosyjskim 

d) Zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, 
sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów 
handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych 
na rynku rosyjskim i ukraińskim 

e) Opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla 
osób uczestniczących w realizacji projektu 

 
4.Działania promocyjne i informacyjne 
 
W ofercie proszę uwzględnić następujące usługi: 
 

a) Tłumaczenie 500 stron instrukcji na język rosyjski 
b) Druk 6 stronicowej ulotki o formacie A4 w ilości 3.000 szt w języku 

ukraińskim 
c) Druk 6 stronicowej ulotki o formacie A4 w ilości 2.000 szt w języku 

rosyjskim 
d) Druk 500 stron instrukcji w języku rosyjskim 
e) Wykonanie 4 banerów reklamowych (2 w języku rosyjskim i 2 w języku 

ukraińskim) 
f) Zakup 50 szt pendrivów prezentacyjnych 

 



 

Zakup dokonany jest w ramach realizacji programu działania 6.1 „Paszport do 
eksportu” , Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 
2013. 
 
Złożona oferta powinna zawierać: 
- nazwę oferenta i dane teleadresowe 
- datę sporządzenia i ważności oferty 
- wartość oferty netto 
- dane osoby kontaktowej reprezentującej oferenta 
- podpis osoby uprawnionej z pieczęcią firmową 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2014 r. (liczy się data wpłynięcia 
do BIN) 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o cenę (100%) 
 
 
Zapytanie ofertowa zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego. 
 
Oferty można składać w formie elektronicznej na adres: marketing@bin.agro.pl, 
pocztą na adres „BIN” Sp. z o.o. ul. Narutowicza 12 87-700 Aleksandrów 
Kujawski lub osobiście w siedzibie firmy BIN. 
 



 

„BIN” Sp. z o.o.                             Aleksandrów Kujawski dn. 26.08.2014 r. 
ul. Narutowicza 12 
87-700 Aleksandrów Kujawski 
 
 
 
                 Uzupełnienie do zapytania ofertowego z dnia 08.08.2014 r. 
 
W ramach przygotowania oferty na obsługę naszego projektu proszę uwzględnić 
następujące wymagania: 
1. Wymagamy, aby na wszystkie wyjazdy zagraniczne oferent wysyłał swojego 
przedstawiciela na swój koszt celem załatwienia wszelkich formalności 
związanych z wyjazdem – proszę dołączyć stosowne oświadczenie. 
2. Organizowane spotkania biznesowe muszą mieć uznany standard biznesowy 
– proszę dołączyć stosowne oświadczenie. 
3. Noclegi muszą zapewniać uznany standard biznesowy – proszę dołączyć 
stosowne oświadczenie. 
4. Zabudowa stoisk targowych musi uwzględniać nadruk zdjęciami 
dostarczonymi przez „BIN” Sp. z o.o. 
5. Należy dołączyć oświadczenie, że wszelkie opracowania, dokumenty i 
rozliczenia będą spełniać standardy PARP w ramach 6.1 Paszport do Eksportu. 
6. Należy dołączyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wielkości kwoty 
nie uznanej w rozliczeniach przez PARP z winy oferenta. 
7. Odpowiedź na zapytanie ofertowe należy przesłać drogą elektroniczną lub 
osobiście. Aby skrócić czas wyłonienia wykonawcy rezygnujemy z przekazania 
dokumentów w innej formie. 
8. Osobą do kontaktów jest Michał Włoszek – tel. 600 438 752 
9. Proszę dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z uzupełnieniem do zapytania 
ofertowego z dnia 26.08.2014 r.  
 


