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Warszawa, 07 .11 .2019

PROŚBA O PRZEDSTAW|EN|E OFERTY
NA ZAKUP USŁUGl DoRADCZEJ W zAKREslE PRzYGoToWnrulł wrlśclA lWPRoWADZENlA pRoouxrów NA RYNEKPERSPEKTYWICZNY CHlNY, W RAMACH REAL|ZACJA ZADANlA 1 W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO lNTELlGENTNYnozwÓ1 2014,2020, PoDDZ'AŁANlE PolR.o3.o3.o3, wspARclE rvlśp w,*óroajl-r-ńK pRoDuKTowycH _ Go To BRANDNR PolR 03.03.03-14-o55t16

PoRÓWNAN|E oFERT NR 1/Do Rl2o1g
FlRMA:
!. ZAMAWlĄĄCY:
lNSPlRE sP, Z o.o.
UL. ŁUKl MAŁE 20A
02-434 WARSZAWA
NlP: 521 353 65 66

ll. TRYB zAMóWlENlA
Zamowienie będzie udzielane w trybie porównania ofert

Kod CPV:79411100-9

ll|. PRZEDMloT zAMÓWlENIA lJEGo oPlS:
ZakuP usługi doradczej Polegającej na przedstawieniu możliwości i doradztwie w zakresie wprowadzenia dosprzedaŻy masowej produktów BeautyFace, MooYA, lST na rynek Chińskiej Republiki Ludowej.

oPls zAMóWlENlA:
zamawiający oczekuje od oferenta usługi doradczej z zakresie rejestracji marek, rejestracji i ochrony grafikoPakowań oraz doradztwa W zakresie certyfikacji proJuktów na rynek mass market (poza e-commerce) w świetleostatnich zmian PrawnYch w zakresie Produktów kosmetycznych, Beauty oraz skin care na terenie ChińskiejRepubliki Ludowej.

W celu wYkonania Zlecenia Po zawarciu umowy poufności Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne danetechniczne i technologiczne w zakresie produktów.

Zam awiający oczekuje od Oferenta przedstawie n ia :

1. przedstawienia analizy rynku chińskiego z podziałem na kanały sprzedazy2, Analiza aktualnego Prawa oraz Wymogów w zakresie certyfikacji i dopuszczenia do sprzedażykosmetykow3, Przedstawienia mozliwoŚci certyfikacji produktów - wymogów, badań, oraz mozliwości grupowania4, Przedstawienie kosztów dla produktów BeautyFace
5, Zamawiający Zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na etapie realizacji zamówienia.

V. WARUNKl SKŁADANlA OFERT W POSTĘPOWANlU:
1. Brak mozliwości składania oferty częściowej
2. oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej mailowo3. oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim4. wszelkie koszty związane ze złozeniem oferty ponosi-oferent.



Vll. TERMlN l WARUNKl REALlzAcJl zAMÓWlENlA:
1. Ostateczny termin rozpoczęcia realizacji zamówienia : 20,1 1 .2019
2, Ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia 15,12.2019

KRYTERIA OCENY OFERTY:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo, przy założeniu że oferent będzie miał wiedzę 

!

doświadczenie w zakresie usługi doradczej na rynku Chińskim oraz wiedzę na temat aktualnie obowiązujących
wymogow i przepisów.

Vlll. TERMlN SKŁADANlA OFERT:
17.11.2019 do godz. 24.00 {liczy się data wpływu na adres e-mail: gotobrand@netinspire.pl)

Wybor Wykonawcy nastąpi w ciągu 2-5 dni roboczych od ostatecznego terminu na złozenie oferty.

Wydatek poniesiony zostanie w ramach projektu ,,Promocja innowacyjnych maseczek kosmetycznych
BeautyFace na rynkach perspektywicznych - rozwój i umocnienie marki", w ramach programu
operacyjnego tnteli8entny Rozwói2014-2020, Poddziałanie PolR.03.03.03.- Go To BRAND.

Zapytanie upubliczniono w siedzibie firmy, na stronie,,,y:{:]{w,FtąLJii,!:""łqe_ j.]L
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