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2. Zamawiający 

Nova Praxis sp. z o.o. 

Plac Szczepański 3/48 

31-011 Kraków 

NIP: 676-24-64-215 

3. Informacje ogólne 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości. Nova Praxis sp. z o.o. zwraca się z 

uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących możliwości realizacji oraz szacunkowych 

kosztów dostarczenia usług doradczych dla projektu pt: „Opracowanie i wdrożenie strategii 

działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Nova Praxis sp. z o.o. w zakresie rozwoju 

eksportu na rynkach zagranicznych.”. 

Wyżej wymienione szacowanie jest związane z realizacją przez Nova Praxis sp. z o.o. projektu, w 

ramach poddziałania: Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP.  

4. Opis przedmiotu zamówienia 

4.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Dostarczenie usług doradczych dla projektu pt: Opracowanie i wdrożenie strategii działalności 

międzynarodowej przedsiębiorstwa Nova Praxis sp. z o.o. w zakresie rozwoju eksportu na 

rynkach zagranicznych. 

4.2. Określenia przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań: 

1.1. Zakup usług doradczych w zakresie opracowania strategii produktowej dla nowego, 

dotychczas nieobsługiwanego runku zagranicznego; 

1.2. Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji 

handlowych (także ich przeprowadzenie); 

1.3. Zakup usług doradczych w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku 

przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym - projektowanie materiałów 

promocyjnych i reklamowych; 

2. Szczegółowy zakres projektu został opisany w Załączniku nr 1. 



 
 

 

Nova Praxis sp. z o.o. 

Plac Szczepański 3/48  

31-011 Kraków 

12 200 29 79 

biuro@novapraxis.pl 

 

Strona 4 z 5 
 

 
 

4.3. Czy przewidywane jest udzielenie zamówień uzupełniających:  

NIE 

4.4. Wspólny słownik zamówień (CPV) 

79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne 

4.5. Terminy 

Nr Nazwa usługi Termin wykonania 

1 

Zakup usług doradczych w zakresie opracowania strategii 

produktowej dla nowego, dotychczas nieobsługiwanego 

runku zagranicznego. 

31.12.2018 

2 

Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania ofert 

współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich 

przeprowadzenie). 

28.06.2019 

3 

Zakup usług doradczych w zakresie opracowania 

koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na 

wybranym rynku zagranicznym - projektowanie 

materiałów promocyjnych i reklamowych. 

29.03.2019 

5. Lista dokumentów i oświadczeń wymaganych od 
wykonawcy 

1. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik 

2 do niniejszego dokumentu – potencjalny oferent nie ma obowiązku wskazać cen dla 

wszystkich pozycji, ustalenie wartości szacunkowej zamówienia jest tworzone m.in. po to, 

aby określić zakres przyszłych zapytań ofertowych. 

6. Termin, sposób i miejsce składania oferty 

1. Szacowanie należy składać w formie: 

1.1. pisemnej, tj. wydrukowe, opieczętowane i podpisane, osobiście w siedzibie firmy, kurierem 

lub listem poleconym na adres siedziby: Nova Praxis sp. z o.o., Plac Szczepański 3/48, 31-

011 Kraków; 

1.2. mailowo na adres biuro@novapraxis.pl. 
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2. Szacowanie należy złożyć do końca dnia 22.10.2018 r. 

7. Wymagania dotyczące szacowania 

1.  Szacowanie powinna zawierać: 

1.1. nazwę i adres wykonawcy (pełna nazwa instytucji, dane teleadresowe wraz z danymi osoby 

kontaktowej w sprawie szacowania); 

1.2. datę sporządzenia szacowania. 

2.  Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu podmioty powiązane z zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo.  

8. Dane kontaktowe do oferty 

Nova Praxis sp. z o. o. 

Plac Szczepański 3/48, 31-011 Kraków 

NIP: 676-24-64-215 

Osoba kontaktowa:  

Konrad Bajor 

nr tel. 12 200 29 79 

mail: biuro@novapraxis.pl 

9. Informacje dodatkowe 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie 

rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. szacunkowych kosztów dostarczeniu usług doradczych na 

Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Nova 

Praxis sp. z o.o. w zakresie rozwoju eksportu na rynkach zagranicznych 


