Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu dotyczącego planowanego wprowadzenia na rynek Zjednoczonych
Emiratów Arabskich produktów do pielęgnacji dziecięcej serii Linomag, Zamawiający Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Ziołolek Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zachęca Państwa do
złożenia oferty na usługę doradczą dedykowaną rynkowi ZEA.
▪

Szczegółowa specyfikacja zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi doradczej w zakresie doradztwa związanego z
weryfikacją prawną niezbędną do wprowadzenia produktu na rynek ZEA. Realizacja usługi doradczej
ma na celu przybliżenie Zamawiającemu różnych form prawnych zaistnienia na rynku, ich rodzajów,
ryzyk, specyfiki każdej z form, istotnych kwestii dotyczących zawierania umów. Zamawiający zleca
przygotowanie raportu zawierającego informacje na wyżej podany temat. Elementem raportu będzie
załączona przykładowa umowa dystrybucyjna.
▪

Oczekiwania:

Zamawiający na podstawie otrzymanych raportów oczekuje pozyskania praktycznej wiedzy na temat
kwestii prawnych zw. z zaistnieniem na rynku emirackim. Przygotowany dokument powinien zostać w
formie przejrzystego raportu, w tym m.in.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Główne zagadnienia prawne zw. z rynkiem produktów kosmetycznych
Określenie możliwych form prawnych wejścia na rynek ZEA
Warunki prowadzenia działalności w strefie ekonomicznej
Warunki prowadzenia działalności poza strefą ekonomiczną
Współpraca z dystrybutorem/ agentem
Współpraca w formie „Partner”
Wymogi dotyczące umów
Zagadnienia dotyczące wyłączności
Przykładowa umowa dystrybucyjna

▪

Termin realizacji:
1/ Wersja wstępna raportu dostarczona do Zamawiającego w terminie do 18 listopada 2019.
2/ Następnie Zamawiający w ciągu 7 dni przekazuje swoje uwagi.
3/ Wersja ostateczna dostarczona do zamawiającego w terminie do 2 grudnia 2019.

▪

Warunki płatności :
Płatność za usługę zostanie uiszczona na podstawie faktur wystawionych przez Oferenta w
terminach :
- 75% - 3 dni od dnia przekazania Zamawiającemu wstępnej wersji Raportu, z terminem
płatności 3 dni
- 25% - 3 dni od dnia przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji Raportu, z terminem
płatności 3 dni

▪

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
2/ realizacja usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego

▪

Termin i sposób nadsyłania ofert:

Oferta powinna być przesłana do Zamawiającego, wg. załączonego wzoru, na adres e-mailowy:
a.szulczewska@ziololek.pl do końca dnia 19 listopada 2019 (decyduje data wpływu oferty). Oferty
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 20 listopada 2019 roku.

