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 Katowice, dnia 17 stycznia 2014 r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych  

równowartości kwoty 14 000 euro netto 

 

Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu zaprasza do złożenia oferty, przedmiotem której będzie zakup 

usług badawczych w tym przeprowadzenie badania rynku – „Badanie potrzeb i oczekiwań podmiotów na 

usługi BPO“, sporządzenie raportu oraz prezentacji z przeprowadzonych badań w ramach projektu pn.: 

„Utworzenie klastra BPO” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013. 

 

Zakres szczegółowy zamówienia obejmuje:  

• przeprowadzenie badania potrzeb i oczekiwań podmiotów na usługi BPO w zakresie: 

o Identyfikacja czynników determinujących korzystanie przez sektor biznesu z usług 

outsourcingowych  

o Bariery w świadczeniu usług BPO przez MSP  

o Identyfikacja oczekiwań biznesu w tym dużych przedsiębiorstw i firm zagranicznych 

w stosunku do usług business process outsourcing (BPO) – księgowo-rachunkowych, 

podatkowych, HR, IT  

o Rozpoznanie potencjału rynku BPO na Śląsku  

 

• sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań, 

• opracowanie prezentacji z przeprowadzonych badań 

 
Narzędzia badawcze: analiza desk research dostępnych danych wtórnych, badania ankietowe CATI 

lub CAWI, wywiady bezpośrednie – TDI  

 

Liczba osób/instytucji objętych badaniami: wyższa kadra zarządzająca przedsiębiorstw: małe 

przedsiębiorstwa – 50, średnie przedsiębiorstwa – 50, duże przedsiębiorstwa – 25, firmy z kapitałem 

zagranicznym – 15 podmiotów  
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Termin realizacji zlecenia: 31.03.2014r. 

 

Zainteresowanych realizacją zamówienia zapraszamy do składania oferty cenowej w terminie do 

24  stycznia 2014 r. do godz. 12:00  osobiście lub pocztą na adres: 

 

Polski Instytut Biznesu 

ul. Rolna 14, 40-555 Katowice 

 

lub w formie elektronicznej na adres klasterbpo@polib.pl 

Zatwierdził: 17.01.2014    

Załącznik: 

  1/ formularz oferty. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

1. Przedmiot oferty : 

Zakup usług badawczych w tym, przeprowadzenie badania rynku - Badanie potrzeb i oczekiwań 

podmiotów na usługi BPO, sporządzenie raportu oraz prezentacji z przeprowadzonych badań w ramach 

projektu pn.: „Utworzenie klastra BPO” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie zgodnym z zaproszeniem do składania ofert.  

 

2. Zamawiający : 

Polski Instytut Biznesu 

ul. Rolna 14, 40-555 Katowice 

NIP 6342594017 

REGON: 240334755 

 

3. Wykonawca : 

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

(pełna nazwa Wykonawcy) 

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

(adres Wykonawcy: miejscowość, kod, ulica, nr domu/lokalu) 

Tel ……………………………………....…………………..…    fax …………………..……...…..…………..………………..… 

REGON ………………………………....…………………..…   NIP …………………..……..….…………..………………..… 

e-mail: ………………………………....…………………..… 

Oferujemy realizację całości przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

 

 

Tel.: +48 32 203 20 53 

Fax: +48 32 203 20 53 w. 25 

e-mail: klasterbpo@polib.pl 

 

 

L.P Produkt CENA NETTO 

 

WARTOŚĆ VAT … % 

 

CENA BRUTTO 

1. Usługa badawcza    

RAZEM    
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Cena łączna (PLN)………………………………………………………………………………...................………….…………… 

netto (słownie): ……………………………………………………......................………………………………….……………….. 

Podatek VAT  ….  %  (słownie): ..…………………..................................................………………………………………….. 

Cena łączna brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………… 

4. Zamówienie zrealizujemy w terminie zgodnym z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym.  

5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

określonych tam warunkach, w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Termin związania ofertą: 30 dni. 

 

Upełnomocnieni przedstawiciele 

Wykonawcy 

 

              .............................................................          ............................................................ 

(miejscowość, data) (podpis, pieczęć) 

 

  


