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Katowice dnia 14.04.2022 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2022/PMT/KANADA 

W ZAKRESIE  
DORADZTWA ZWIĄZANEGO Z WPROWADZENIEM TECHNOLOGII  

„V-ADMINISTRATOR” NA RYNEK KANADY 
 

 
Przedmiotem zamówienia: 
Przedmiot zamówienia obejmuje doradztwo związane z wprowadzeniem technologii” 
V-ADMINISTRATOR” na rynek Kanady, a także z przygotowaniem spółki AGIT i 
technologii „V-ADMINISTRATOR”, do certyfikacji, takiej jak: audyt certyfikacyjny, 
przygotowanie procedur, dokumentacji, opracowanie systemu zarządzania jakością, 
akredytacji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia 
działalności gospodarczej i sprzedaży technologii V-ADMINISTRATOR na rynku 
Kanady (z wyłączeniem kosztów administracyjnych na danym rynku, np. założenia lub 
przekształcenia spółki).  
 
W ramach opracowania oczekiwane jest wykonanie: 
1.analizy rynkowej dotyczącej możliwości wprowadzenia technologii V-ADMINISTRATOR na 
rynek Kanady (minimum 5.000 znaków (dziesięć tysięcy znaków),  
Analiza winna zawierać na końcu, odnośniki do źródeł informacji, odnoszące się do 
możliwości wprowadzenia technologii V-ADMINISTRATOR na rynek Kanady 
Analiza winna zostać uzupełniona „WNIOSKAMI KOŃCOWYMI I WYTYCZNYMI” w ilości 
minimum 2.000 znaków (dwa tysiące znaków) dotyczącymi możliwości wprowadzenia 
technologii V-ADMINISTRATOR na rynek Kanady. 
 
Wszelkie informacje o technologii V-ADMINISTRATOR można znaleźć na stronie: 
www.agit-poland.pl  

Przewidywany termin realizacji zlecenia: 2.04.2022 – 10.05.2022 

KRYTERIA OCENY OFERT : 

100% cena 

Razem 100% oceny 

Termin złożenia ofert do dnia 29.04.2022 (piątek), do godziny 12.00.  

Możliwe jest też zamieszczenie Państwa uwag do opisu przedmiotu zamówienia.  

 

Koniec ogłoszenia 

http://www.agit-poland.pl/
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Załącznik nr 1 

 

 
 Nazwa i adres. Wykonawcy  

/miejscowość, 
data/ 

..............................……………………. 

..............................……………………. 

..............................……………………. 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY –  
zapytanie ofertowe 

2/2022/PMT/KANADA 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania 2/2022/PMT/KANADA 

dla technologii V–ADMINISTRATOR, na rynek Kanady. 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto: 

 
(słownie. ....................................................................................................................... ), 

 
w tym VAT 23% w kwocie: ..................... , 

 
cena netto .................................... 

2 Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym: 

imię i nazwisko ………………………………………………………………....…….. 

telefon …………………………………………………. 

 3 Potwierdzamy termin wykonania zamówienia zawarty w zapytaniu tj. 
2.04.2022 – 10.05.2022 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się zapytaniem ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń 
oraz ,że przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

4. Do oferty dołączamy następujące dokumenty: 

-        .........................................................................................… 
 
-        .........................................................................................… 

 
……………………………………
………… 
podpis uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

 
Miejscowość, data 

  
 …………………………
……………… 
Nazwa, adres Wykonawcy 
 
………………………………….......................... 
    
…………………………………………….….………… 
 
………………………………………………..………… 
 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niespełnianiu 
przesłanek do wykluczenia, w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych 

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu dotyczącym realizacji zadania: wykonania 

materiałów informacyjno- promocyjnych technologii V–ADMINISTRATOR, na rynek 

Kanady. 

 

Oświadczam, że:  
1. w stosunku do nas nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  
2. nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne. 
3. Firma zrealizuje zamówienie w ustalonym terminie. 
4. Posiadam/my niezbędną wiedzę, doświadczenie do wykonania zamówienia. 
5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

Oświadczamy również, że: 
 
nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym i/lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego: AGIT Sp. z o.o. i osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy, osobowo lub kapitałowo. 

 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub w/w osobami, a Wykonawcą, polegające na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2) posiadaniu udziałów lub akcji,  
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
 

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w 

szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

……………….……………………
………………………  

Podpis 
 


