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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z realizacją rzeczową Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi 

priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.) 

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup usług w zakresie 

transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i 

kosztami spedycji. 

Tytuł projektu: 

Przygotowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy  

TREND HAIR COSMETIC POLAND 

Termin realizacji projektu: 

01.10.2014 – 31.12.2015 

 

1. Zamawiający  

„TREND HAIR COSMETIC POLAND” R.D. DUDA SPÓŁKA JAWNA 

 

2. Wymagania dotyczące Oferenta  

Oferty mogą składać podmioty gospodarcze, których zakres działalności obejmuje świadczenie usług 

określonych w przedmiocie zapytania ofertowego.  

 

3. Przedmiot zapytania ofertowego  

Zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą 

celną i kosztami spedycji – targi COSMOPROF ASIA – Hong Kong 11-13.11.2015 r. 
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4. Specyfikacja zapytania ofertowego  

 

Odbiór transportu z magazynu w Piasecznie i dostarczenie go do Hong Kongu – dostawa bezpośrednio na 

stoisko wystawiennicze firmy do hali targowej: The Hong Kong Convention & Exhibition Centre  

1 Expo Drive, Wanchai, Hong Kong, stoisko 1E-P4E 

 

Dostawa 10 listopada 2015 r. do godz. 13:00 

Łączna szacowana waga transportowanych eksponatów: do 250 kg, mieszczących się na 1 europalecie  

o wysokości do 0,96 m. 

Ubezpieczenie transportu oraz koszty spedycji po stronie Oferenta. 

 

5. Kryterium wyboru oferty  

Nazwa kryterium:  

cena, waga kryterium: 100%  

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, w oparciu o ustalone kryteria. 

 

6. Tryb składania ofert  

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres: 

marketing@trendcosmetic.eu, faxem na numer: 22 673 32 00 wew. 27 lub listem poleconym na adres: „TREND 

HAIR COSMETIC POLAND” R.D. DUDA SPÓŁKA JAWNA, ul. Kosmatki 16, 03-982 Warszawa. Treść 

oferty przesłana drogą elektroniczną powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku 

pozbawionym możliwości edycji.  

Oferta zakupu usługi powinna być ważna do końca dnia 16 października 2015 r. 

 

7. Termin składania ofert  

Oferty można składać do dn. 15 października 2015 r. do godz. 10:00. 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, w oparciu o ustalone kryteria. 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.trendcosmetic.eu oraz w siedzibie spółki. 
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