Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu dotyczącego planowanego wprowadzenia na rynek Ukrainy produktów
do pielęgnacji dziecięcej serii Linomag (w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne na rynek
Ukrainy), Zamawiający - Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Ziołolek Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
zachęca Państwa do złożenia oferty na usługę doradczą dedykowaną rynkowi Ukrainy.
▪

Szczegółowa specyfikacja zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi doradczej w zakresie przygotowania naszej firmy do
procesu certyfikacji produktów kosmetycznych dla dzieci w Ukrainie, w szczególności: audyt
przedcertyfikacyjny (sprawdzenie czy produkty spełniają wymagania stawiane analogicznym
produktom przez Ustawodawcę ukraińskiego, wskazanie ewentualnych koniecznych zmian np. w
zakresie etykietowania produktów, określenie trybu rejestracji oraz wskazanie odpowiednich
jednostek certyfikujących do rejestracji produktów Zamawiającego) stworzenie dossier dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o rejestrację w wymaganej przez Ustawodawcę ukraińskiego formie
(przy wsparciu merytorycznym pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego), a także
wprowadzanie wszelkich niezbędnych zmian i/lub tworzenie dodatkowej dokumentacji, jeśli taka
potrzeba wyniknie w trakcie procesu rejestracji.
▪

Oczekiwania:

Zamawiający oczekuje otrzymania dossier dokumentów dla każdego z produktów serii Linomag
Emolienty oraz wsparcia merytorycznego w przygotowaniu do procesu rejestracji. Wszelkie
uzupełnienia i poprawki, których wniesienie okaże się konieczne w trakcie procesu rejestracji zostaną
dokonane bezpłatnie.
▪

Termin realizacji:
Preferencje Zamawiającego:
1/ Przygotowanie dossier w terminie 5-ciu dni roboczych od podpisania Umowy.
2/ Następnie Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych zgłasza ewentualne zastrzeżenia.
3/ W przypadku konieczności nanoszenia zmian wersja ostateczna dostarczona do
zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu przekazania uwag.
4/ Przygotowywanie poprawek/uzupełnień dokumentacji w przypadku konieczności ich
dostarczenia – co najmniej na jeden dzień przed upływem terminu ich złożenia wskazanym
przez Instytucje uczestniczące w procesie.
W przypadku możliwości realizacji przez Oferenta usługi w innych terminach, proszę o
wskazanie.

▪

Warunki płatności :
Płatność za usługę zostanie uiszczona na podstawie faktur wystawionych przez Oferenta w
terminach :
- 70 % po otrzymaniu dossier
- 30 % po zakończeniu procesu rejestracji

▪

Dokumenty niezbędne do złożenia przez Oferenta warunkujące jego udział w postępowaniu:
Oferent zobowiązany jest sporządzić ofertę w formie przygotowanego załącznika, uzupełniając
o dane firmy oraz cenę.

▪

Kryterium wyboru ofert:
1/ cena – 60%
2/ realizacja usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego – 40%

▪

Termin i sposób nadsyłania ofert:

Oferta powinna być przesłana do Zamawiającego, wg. załączonego wzoru, na adres e-mailowy:
export@ziololek.pl do końca dnia 1 listopada 2019 (decyduje data wpływu oferty). Oferty złożone po
tym terminie nie będą rozpatrywane.

