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Rzeszów, 13.10.2021 r. 
 

 

ROZEZNANIE RYNKU 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
NEXDIAG Sp. z o.o.  
Ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów 
NIP: 5170378987, REGON: 366213070 
www.nexdiag.com  
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z  Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
 
NEXDIAG Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na opracowaniu modelu 
biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy NEXDIAG Sp. z o.o.  
 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Zakres zamówienia obejmuje opracowane „Modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI)”. Stworzony 
„Model (MBI)” musi składać się z co najmniej następujących elementów: 

 Analiza możliwości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji działalności; 

 Określenie celów przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji; 

 Wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikacja potencjalnych 
kontrahentów na rynkach zagranicznych; 

 Koncepcja wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku 
zagranicznym; 

 Określenie inicjatyw wspierających osiągnięcie założonych celów w zakresie internacjonalizacji  

 Wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym 
wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych); 

 Rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności 
eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.); 

 Propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej; 

 Strategia zarządzania ryzykiem eksportowym w tym propozycje instrumentów finansowych 
obniżających ryzyko eksportowe; 

 Określenie celów szczegółowych obrazujących postęp wdrażania modelu biznesowego, sposobu ich 
pomiaru oraz odpowiedzialności realizacyjnej tych celów. 

 
Kod CPV usługi : 72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej. 
 
Przedmiot działalności zamawiającego obejmuje:  
NexDiag to polska spółka produkcyjna, której znakiem rozpoznawczym jest innowacyjne spojrzenie na 
motoryzację. Spółka NEXDIAG od początku 2017 roku zajmuje się produkcją innowacyjnych mierników 
grubości lakieru, które do sprzedaży oferuje w wielu wariantach. 
 
Produktem podlegającym internacjonalizacji jest miernik grubości lakieru NexPTG. NexPTG jest 
profesjonalnym miernikiem grubości lakieru zapewniającym dokładny i intuicyjny pomiar grubości 
powłoki lakierniczej. Jest to jeden produkt występujący w 7 wariantach : Professional; Advanced; PRO 
Carbon; Standard Plus; Standard; Economic Plus; Economic. Różnią się zaawansowaniem i ceną. 
Pomiary wykonywać można na powierz. stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych. Miernik 

http://www.nexdiag.com/
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ma wiele dodatkowych opcji, które pomogą użytkownikowi łatwiej i sprawniej badać pojazdy. Wybrane 
wspólne funkcje miernika w 7 wariantach : automat. rozpoznawanie rodzaju podłoża, intuicyjne opcje 
: System Analizy Powłoki Lakierniczej – SAPL, duże zakresy działania w temperaturach -/+, tworzenie i 
eksport historii pomiarów, transmisja bezprzewodowa Bluetooth, sygnalizacja tekstowa, graficzna, 
dźwiękowa, zależnie od modelu różnorodności opcji posiadanych przez miernik. Miernik posiada 
aplikację obsługi. przez systemy iOS i Android dzięki czemu można łączyć się z nim z dowolnego 
urządzenia mobil. 
  
2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 Okres realizacji zamówienia: max. 22.12.2021 r.  

 Miejsce realizacji zamówienia: NEXDIAG Sp. z o.o., ul. Przy Torze 1, 35 – 205 Rzeszów. 
 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

a) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują 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 udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,  
w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
4. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami: 
 

Lp. kryteria oceny ofert Waga 
maksymalna 
liczba punktów 

A. Cena netto w PLN lub EUR* 80 % 80 

B. Termin realizacji zamówienia 20 % 20 

 
*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego 
Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert. 
 
5. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY 
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 
Ocena = A + B, gdzie: 
 
Ad. A. Kryterium Cena netto w PLN lub EUR zostanie obliczone wg następującego wzoru: 

 najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej 
oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 80 punktów 
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Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia  
i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w 
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, 
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 
spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, 
wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność 
projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz  
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 80 punktów. 
 
Ad. B Kryterium Termin realizacji zamówienia zostanie obliczone wg następującego wzoru: 

- do 15 grudnia 2021 r. - 20 punktów, 
- do 22 grudnia 2021 r.  - 10 punktów, 

 
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów. 
 
Łączna ocena ofert: 
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A i Kryterium B zostaną dodane do  siebie i 
na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać 
maksymalnie 100 pkt. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów 
w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A i B). Punkty 
będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć 
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania określone w postępowaniu którego oferta uzyskała 
kolejno najwyższą liczbę punktów. 
 
6. WYMAGANE DOKUMENTY 
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem  

a Zamawiającym – załącznik nr 2. 
 
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 
a) Ofertę należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym 

atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym, 
b) Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim oraz angielskim, 
c) Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym 
o jej umocowaniu prawnym, 

d) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte, 
e) Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, 
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f) Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. 
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, 

g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych, 
h) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, 
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego postępowania 

przed upływem terminu na składanie ofert.  
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania 

bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn. 
 
Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy Zamawiającego, tj. 
NEXDIAG Sp. z o.o., ul. Przy Torze 1, 35 –205 Rzeszów. 
 
Oferta powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie, oznaczona adresem Zamawiającego 
i Oferenta oraz opisem: „OFERTA NA MODEL BIZNESOWY” 

 
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2021 r. do godz. 900. 
 
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty do siedziby 
Zamawiającego. 
 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2020 r. o godz. 0930 w siedzibie Zamawiającego tj. NEXDIAG Sp. 
z o.o. , ul. Przy Torze 1, 35 – 205 Rzeszów. 
 
 
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Jackiem Stypą,  
e-mail: contact@nexdiag.com  
 
Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 2 dni 
robocze przed upływem terminu składania ofert. 
 
8. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania 
ofert. 
 
9. WYKLUCZENIE 
1) Wykluczone zostaną oferty niespełniające wymogów, w tym oferty złożone po terminie składania 

ofert. 
2) Zamówienie może być udzielone wyłącznie podmiotom, które nie są powiązane  

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

 

mailto:contact@nexdiag.com
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10.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
Warunki umowy istotne dla Zamawiającego: 

 Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur/y VAT wystawianej/ych przez Wykonawcę. 

 Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach 
do oferty jest  WINDOORMATIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krakowska 12B/1A, 
35 - 111 Rzeszów  (zwane dalej WINDORMATIC). WINDOORMATIC będzie przetwarzał dane 
osobowe w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia 
i realizacji umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – 
poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy 
Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy 
z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. Jeśli Oferent ma wątpliwości, 
czy dane są prawidłowo przetwarzane przez WINDOORMATIC, to może wnieść skargę do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

11.  WARUNKI ZMIANY UMOWY 
A. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.   
B. Zmiana umowy jest bezwzględnie konieczna gdy: 

 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, 

 wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod 
warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na 
etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez 
Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. 
powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe). 

C. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają 
pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu). 
 

12.  ZAŁĄCZNIKI 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem,  

a Zamawiającym – Załącznik nr 2. 


