
          

 
 

 

Zaczernie, dnia 01.03.2021 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące doradztwa w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej na rynku norweskim 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

 

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014 - 2020 

3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw 
 
Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 

3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne 

 

Numer projektu: PMT/0859/5N/2019 

Dane Zamawiającego 

EZAL MG sp. z o.o. sp. k. 

Zaczernie 188 

36-062 Zaczernie 

NIP: 8131363233 

REGON: 690418038 

Opis Projektu:  

Projekt dotyczy wprowadzenia anod galwanicznych na rynek norweski. 

 

Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej na rynku norweskim ze szczególnym uzwględnieniem barier wejścia na ten 

rynek w kontekście dzialałności prowadzonej przez EZAL MG. 



          

 
 

 

 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: 30.04.2021 r. 

Kryteria wyboru ofert: 

Kryterium wyboru oferty to 100% cena z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do 

wyboru oferty zapewniającej jak najwyższy stopień profesjonalizmu od Wykonawcy, bazując 

na jego doświadczeniu. 

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą 

zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś  

z poniższych warunków: 

a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć; 

b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego; 

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, 

między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, 

spowodowanych siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia 

wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień 

jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, 

których zamawiający nie mógł przewidzieć. 

Wykluczenia 

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  

a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 



          

 
 

– 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. 

Termin i miejsce składania ofert 

Oferty należy wysłać na adres email:  oferty@ezal.pl 

lub pisemnie na adres 

EZAL MG sp. z o.o. sp. k. 

Zaczernie 188 

36-062 Zaczernie  

Termin składania ofert mija 10.03.2021 r. 

Kontakt 

Adres do korespondencji: 

EZAL MG sp. z o.o. sp. k. 

Zaczernie 188 

36-062 Zaczernie  

Osoby do kontaktu:  

Aleksander Pudłowski (aleksander.pudlowski@ezal.pl) 
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