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Wrocław, dnia 06.03.2018r. 
 
 

Zapytanie ofertowe  
 

 
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA 
Adres siedziby: 
ul. Złotnicka 28 
54-023 Wrocław 

 
 INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą przy ul. Złotnickiej 28 we Wrocławiu (kod pocztowy 54-023 Wrocław), 
Tel. 717330717, NIP: 8943024998, REGON: 021547015 

planuje do realizacji projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje 
Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” 

Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny” 
Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP 

pn. „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej  
na działaniach międzynarodowych.” 

 
 
 

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT 
 

Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa Stworzenia Długoterminowej Strategii Biznesowej dla  
Internet Union Spółka Akcyjna, opartej na działaniach międzynarodowych,  zgodnie z zapisami obo-
wiązującymi w działaniu 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyj-
nego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja 
przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych 
MŚP. 
 
Kod CPV: 79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej 
 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Stworzenie Długoterminowej (kompleksowej) Strategii Biznesowej, opartej na zidentyfikowaniu i wybo-
rze optymalnych działań międzynarodowych, prowadzących do pełnego wykorzystania i maksymaliza-
cji aktywów przedsiębiorstwa, adekwatnych do możliwości, planów oraz zasobów przedsiębiorstwa.  



 

Projekt planowany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020 
Tytuł projektu: „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach między-

narodowych.” 

 

 
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA 
ul. Złotnicka 28 
54-023 Wrocław 

2 

 

Celem Długoterminowej (kompleksowej) Strategii Biznesowej jest określenie potencjału Zamawiają-
cego do zaoferowania swoich usług na nowych rynkach geograficznych (przez rynek geograficzny na-
leży rozumieć rynek krajowy – rynek określonego państwa); określenie rynków docelowych (w tym jed-
nego rynku spoza terytorium Unii Europejskiej); określenie działań niezbędnych do podjęcia przez Za-
mawiającego w kontekście zaoferowania swoich usług na nowych rynkach geograficznych oraz stwo-
rzenie strategii działań związanych z rozpoczęciem konkurowania na danym rynku geograficznym. 
Długoterminowa (kompleksowa) Strategia Biznesowa musi zostać opracowana w ten sposób, by Za-
mawiający był w stanie zrealizować cele, zdefiniowane w opisie Działania 1.4 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.  
Oferent, przed przystąpieniem do niniejszego postępowania, zobligowany jest zapoznać się z opisem 
Działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, objętego Szcze-
gółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego (http://rpo.dolnyslask.pl). 
Zakres merytoryczny dokumentu (Długoterminowej Strategii Biznesowej),  musi obejmować następu-
jące obszary: 

1. Opis produktów / usług przedsiębiorstwa oraz jego aktualnej pozycji na rynku międzynarodo-
wym; 

2. Analiza potrzeb przedsiębiorstwa z wyszczególnieniem czynności podjętych w celu przeprowa-
dzenia analizy oraz jej wyniki; 

3. Przyczyny wyboru zaplanowanych działań wynikających z przeprowadzonej analizy; 
4. Określenie celów strategicznych przedsiębiorstwa w kontekście planowanych działań między-

narodowych; 
5. Wybór rynków docelowych działalności eksportowej; 
6. Badanie wybranych rynków docelowych; 
7. Analiza SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków 

docelowych; 
8. Stworzenie / rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów ko-

munikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju 
zagranicznym);  

9. Dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, po-
moc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych); 

10. Otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geo-
graficzna i sektorowa;  

11. Działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania 
powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy firmą Internet Union S.A. a innymi przedsię-
biorstwami; 

12. Wpływ zaplanowanych przedsięwzięć na działalność przedsiębiorstwa; 
13. Opis powiązania charakteru projektu z dotychczas wykonywaną działalnością; 
14. Szacowana wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizo-

wania długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej; 
15. Wstępny harmonogram wdrażania długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej. 

 
Poniesienie powyższego wydatku odpowiada celom projektu oraz jest niezbędne i związane wyłącznie 
z realizacją działań uznanych za kwalifikowane w projekcie. 
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Przedstawione w dokumencie efekty realizacji projektu powinny odzwierciedlać znaczenie, trwałość 
planowanych rezultatów projektu na dalszy rozwój przedsiębiorstwa i sposób przyczynienia się do 
zwiększenia poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.  
 
OPIS SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający wymaga, by oferenci uwzględnili, szacując oczekiwane wynagrodzenie, następujące 
etapy opracowywania Długoterminowej (kompleksowej) Strategii Biznesowej: 
 

1) Wizyta kontrolna w miejscu realizacji projektu przez Zamawiającego (ul. Gen. T. Kościuszki 
117/2U  we Wrocławiu, kod pocztowy 50-442 Wrocław), w wymiarze 8 godzin roboczych. Celem 
wizyty kontrolnej jest zapoznanie się ze stosowanym przez Zamawiającego procesem świad-
czenia usług, stosowanymi działaniami i narzędziami marketingowymi, stosowanymi procedu-
rami wewnętrznymi. W toku wizyty kontrolnej dane i informacje na temat przedsiębiorstwa Za-
mawiającego przedstawiać będą osoby posiadające wiedzę w tym zakresie (tj. m. in. prezes, 
osoba odpowiedzialna za sprzedaż); 

2) Opracowanie projektu Długoterminowej (kompleksowej) Strategii Biznesowej oraz przekazanie 
projektu Zamawiającemu, w wersji elektronicznej (w pliku .pdf) oraz w postaci wydruku, podpi-
sanego przez Wykonawcę; 

3) Odpowiedzi na pytania Zamawiającego, dotyczące opracowanego projektu Strategii; Wyko-
nawca zobligowany będzie odpowiedzieć na pytania Zamawiającego w terminie nie dłuższym, 
niż 10 dni roboczych; 

4) Opracowanie ostatecznego dokumentu Długoterminowej (kompleksowej) Strategii Biznesowej 
– uwzględniającej odpowiedzi na pytania Zamawiającego. Wykonawca przekazuje Strategię w 
wersji elektronicznej (w pliku .pdf) oraz w postaci wydruku, podpisanego przez Wykonawcę.  

 
Przedstawione wyżej warunki związane z opracowywaniem Długoterminowej (kompleksowej) Strategii 
Biznesowej zostaną przeniesione do umowy zawartej z wyłonionym wykonawcą. Prawidłowe wykona-
nie obowiązków wynikających z tych warunków zostanie zabezpieczone postanowieniami, odwołują-
cymi się do kar umownych. 
 

 
Uwaga! Warunkiem ważności oferty jest  

wypełnienie załączonego formularza ofertowego oraz złożenie zabezpieczenia  
 

 
ZABEZPIECZENIE: 
 
Podmioty zainteresowane uczestnictwem w ofercie zobowiązane są do wniesienia zabezpieczenia w 
wysokości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych w postaci:  
1. pieniądza;  

2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

3. gwarancji bankowej;  
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4. gwarancji ubezpieczeniowej;  

5. poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 
oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).  

 
Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.  
Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należy dołączyć do Formularza oferty. Gwaran-
cja bankowa i ubezpieczeniowa muszą spełniać kryteria określenia jako bezwarunkowa, stanowiąc o 
zabezpieczeniu oferty. Muszą zawierać zobowiązanie do zapłaty kwoty zabezpieczenia określonej po-
wyżej, na żądanie Zamawiającego.  
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: 15 1600 1156 1843 4746 
1000 0001. Jego właścicielem jest Internet Union Spółka Akcyjna. 
Zabezpieczenie zostanie zwrócone wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najko-
rzystniejszej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zabezpieczenie zo-
stanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowa-
dzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wska-
zany przez wykonawcę. 
Zamawiający ma prawo zatrzymać zabezpieczenie wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofer-
cie;  

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy. 

 
 
Wymaga się aby oferty były ważne do 15 czerwca 2018 roku. 
 
Sposób obliczania ceny: 
 
Cena zakupu obejmuje cenę jednostkową zamówienia czyli cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto.  
 
 
Termin składania ofert: 
 

Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 06.03.2018r.  
i będą one przyjmowane do dnia 09.03.2018r. do godziny 16:00 

 
Oferty będą rozpatrywane po 09.03.2018r. 
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Planowany termin realizacji zamówienia: 

 
Całość zamówienia zostanie zrealizowana do 31.05.2018 r.  
 
Miejsce wykonania zamówienia 
ul. Gen. T. Kościuszki 117/2U  
50-442 Wrocław 
 
Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:  
 
Przy  rozpatrzeniu nadesłanych ofert będziemy kierować się następującymi kryteriami: 
 
NAZWA KRYTERIUM    WAGA 
 
  Cena          100%  
 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w opar-
ciu o ww. kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):  
 
 
Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:  
 
       Cena oferty najtańszej  
——————————————— x 100 = ilość punktów   
         Cena oferty badanej  
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. 
 
 
Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać osobiście lub pocztą  na adres siedziby firmy, tj.:  
ul. Złotnicka 28, 54-023 Wrocław 
lub drogą elektroniczną na adres: anna-kochanska@internetunion.pl  
 
w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu,  tj. od dnia 06.03.2018r. do dnia 09.03.2018r. do 
godziny 16:00. 
 
 
Wybór dostawcy nastąpi do dnia 12.03.2018 roku w oparciu o oferty złożone w formie pisemnej w 
terminie określonym w niniejszym zaproszeniu.   
 
Decyzja o wyborze dostawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego  
https://internetunion.pl/  

mailto:anna-kochanska@internetunion.pl
https://internetunion.pl/
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przy-
czyn.  
 
Informacje na temat zakresu wykluczenia: 
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z 
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wza-
jemne powiązania między podmiotem Internet Union Spółka Akcyjna lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu firmy Internet Union Spółka Akcyjna lub osobami wykonującymi w 
imieniu firmy Internet Union Spółka Akcyjna czynności związane z przygotowaniem i przeprowadze-
niem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pro-

stej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
Warunki zmiany umowy: 
1) Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, 

może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:  
a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towa-

rów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 
2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm), które wejdą w życie 
po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po 
wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie 
Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zasto-
sowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie 
wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest upraw-
niony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu 
realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT nie-
zwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.  

b) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy 
wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

c) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikać będą 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

d) założonego przez Strony sposobu wykonywania zamówienia – w przypadku, gdy konieczność 
takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.  

2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1) powyżej:  
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr ra-

chunku bankowego,);  
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości prawnej), danych teleadre-

sowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami. 
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........................................ 

                     /pieczęć firmowa/               /miejscowość i data/ 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY: 
 

Nawiązując do ogłoszonego dnia 06.03.2018r. zaproszenia do składania ofert na usługę Stworzenie 
Długoterminowej Strategii Biznesowej dla Internet Union Spółka Akcyjna, opartej na działaniach mię-
dzynarodowych, zgodnie z zapisami obowiązującymi w działaniu 1.4 „Internacjonalizacja przedsię-
biorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 
2020, 
 
 
My, niżej podpisani 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, stanowisko) 
 
Działając w imieniu i na rzecz:…….......................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy, dokładny adres oferenta) 
 
 
1.SKŁADAMY OFERTĘ NA: 
 
Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej dla Internet Union Spółka Akcyjna, opartej na dzia-
łaniach międzynarodowych, zgodnie z zapisami obowiązującymi w działaniu 1.4 „Internacjonalizacja 
przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014 – 2020, zgodnie z poniższą specyfikacją: 
 
 
 



 

 
Projekt planowany do współfinansowania przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 
Tytuł projektu: „Stworzenie Długoterminowej Strategii Bizneso-
wej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynaro-

dowych.” 
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Przedmiot zamówienia 
(nazwa kategorii wy-

datku) 

Zakres merytoryczny usługi stworzenia  
Długoterminowej Strategii Biznesowej: 

Liczba go-
dzin nie-

zbędnych do 
wykonania 
usługi  (w h) 

Stawka godzi-
nowa netto za 

wykonanie 
usługi  

(w PLN) 

Cena netto, tj. 
liczba godzin 
x stawka go-

dzinowa netto    
(w PLN) 

Podatek 
VAT        

(w PLN) 

Cena brutto    
(w PLN) 

Stworzenie Długoter-
minowej Strategii Biz-
nesowej firmy Internet 
Union S.A. opartej na 
działaniach międzyna-
rodowych, zgodnie z 
zapisami obowiązują-
cymi w działaniu 1.4 
„Internacjonalizacja 
przedsiębiorstw” Re-
gionalnego Programu 
Operacyjnego  dla Wo-
jewództwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014 – 

2020 – 1 szt. 
 

Kod CPV:  
79411100-9  

Usługi doradcze w za-
kresie rozwoju działal-
ności gospodarczej 

1. Opis produktów / usług przedsiębiorstwa oraz jego aktualnej 
pozycji na rynku międzynarodowym; 

2. Analiza potrzeb przedsiębiorstwa z wyszczególnieniem czyn-
ności podjętych w celu przeprowadzenia analizy oraz jej wy-
niki; 

3. Przyczyny wyboru zaplanowanych działań wynikających z 
przeprowadzonej analizy; 

4. Określenie celów strategicznych przedsiębiorstwa w kontek-
ście planowanych działań międzynarodowych; 

5. Wybór rynków docelowych działalności eksportowej; 
6. Badanie wybranych rynków docelowych; 
7. Analiza SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi 

na każdym z planowanych rynków docelowych; 
8. Stworzenie / rozwój strategii działań międzynarodowych (np. 

dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju 
zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w 
danym kraju zagranicznym);  

9. Dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych 
rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajo-
wych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamo-
wych); 

10. Otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcu-
cha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;  

11. Działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych 
oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i koo-
peracyjnych pomiędzy firmą Internet Union S.A. a innymi 
przedsiębiorstwami; 

     



 

 
Projekt planowany do współfinansowania przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 
Tytuł projektu: „Stworzenie Długoterminowej Strategii Bizneso-
wej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach międzynaro-

dowych.” 
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12. Wpływ zaplanowanych przedsięwzięć na działalność przed-
siębiorstwa; 

13. Opis powiązania charakteru projektu z dotychczas wykony-
waną działalnością; 

14. Szacowana wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania 
działań koniecznych do zrealizowania długoterminowej (kom-
pleksowej) strategii biznesowej; 

15. Wstępny harmonogram wdrażania długoterminowej (kom-
pleksowej) strategii biznesowej. 

 
Poniesienie powyższego wydatku odpowiada celom projektu oraz jest 
niezbędne i związane wyłącznie z realizacją działań uznanych za kwalifi-
kowane w projekcie. 

     



 

 

Projekt planowany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020 
Tytuł projektu: „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej firmy Internet Union S.A. opartej na działaniach między-

narodowych.” 
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2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego z dnia 06.03.2018r. i uzna-

jemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 
 

3.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z opisem Działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego, objętego Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (http://rpo.dolnyslask.pl) – a spo-
rządzona Strategia będzie odpowiadała celom Zamawiającego oraz Programu. 

 
4.OŚWIADCZAMY, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapita-

łowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między pod-
miotem Internet Union Spółka Akcyjna lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu firmy Internet Union Spółka Akcyjna lub osobami wykonującymi w imieniu firmy Internet 
Union Spółka Akcyjna czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wy-
boru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełno-

mocnika, 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
5.  OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą specyfikacją cenową. 
 
6.  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

w zapytaniu ofertowym, tj. do dnia: 31.05.2018r. 
 
7.  Warunki płatności: 

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

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

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

8. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:  
...........................................………………………………………..………………………………………..

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
      

…………………………………… 
/Podpis i pieczęć oferenta/ 

http://rpo.dolnyslask.pl/

