InteliWISE S.A
ul. Ursynowska 72,
02-605 WARSZAWA,
NIP: 525-232-33-43.

Warszawa, dnia 29.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Firma InteliWISE SA ogłasza przetarg w rozumieniu art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego na wybór
wykonawcy w zakresie wykonania usługi na „przygotowanie ofert współpracy oraz negocjacji
handlowych podczas planowanych imprez targowych”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej 6 Polska
gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 –
2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7
kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68,
poz. 414 z póź. zm.).
Tytuł projektu: „Realizacja Planu Rozwoju Eksportu firmy InteliWISE S.A.”
Planowany termin realizacji projektu: 01.11.2009 – 31.12.2010.
Przedmiot zamówienia:
- usługi doradcze w zakresie przygotowania ofert współpracy pomiędzy firmą InteliWISE a potencjalnymi
klientami pozyskanymi w trakcie wskazanych imprez targowych na terenie USA;
- usługi w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia negocjacji handlowych w czasie planowanych
imprez targowych.
Złożona oferta powinna zawierać:
nazwę i adres oferenta,
datę sporządzenia,
cenę,
termin ważności oferty,
Oferta powinna być ważna 30 dni.
Oferta powinna być sporządzona posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez
oferenta. Oferta może być przesłana:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@inteliwise.com
- faksem na numer: +48 22 379 74 41
- za pośrednictwem poczty na adres: ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa,
Ogłoszenie zamieszczono w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie
internetowej www.inteliwise.com.
Termin składania ofert upływa w dniu: 01.03.2010

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena 100 %
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu
o ustalone kryteria.
Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji postępowania wyboru dostawcy usług
doradczych w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone
postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

