Rzeszów, 19.05.2017 r.
VARIOEDGE Sp. z o.o.
ul. Pelczara 6C,
35-312 Rzeszów
tel. +48 723 186 122
e-mail: info@varioedge.pl
……….…………………………….
Adres/pieczątka firmowa Zamawiającego

Zapytanie ofertowe nr 1.2/3
Z dnia 19.05.2017 r. na kompleksową usługę doradczą której efektem końcowym będzie
opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności
Zamawiającego. Opracowany model biznesowy zostanie zaprezentowany we wniosku
o dofinansowanie w ramach konkursu do działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
I. ZAMAWIAJĄCY
VARIOEDGE Sp. z o.o.
ul. Pelczara 6C,
35-312 Rzeszów
NIP: 813-369-9871, REGON: 360475690
tel. +48 723 186 122
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. KOD CPV: 72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej.
2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja usługi doradczej której efektem
końcowym będzie opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją
działalności Wnioskodawcy (polegającej w szczególności na świadczeniu usług spawania
światłowodów, pomiarach i analizach linii światłowodowych, instalacji kabli i mikrokabli
metodami pneumatycznymi i mechanicznymi, pomiarami i analizami okablowania
strukturalnego, kompleksową instalacją sieci światłowodowych) w tym:
a) przeprowadzenie usługi doradczej (przy aktywnym udziale Zamawiającego)
polegającej na wykonaniu analiz, konsultacji oraz badaniu działalności Zamawiającego,
obejmujące w szczególności:
i. analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa
oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych;
ii. wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie wraz z projekcją
możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację
potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych;
iii. analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją
zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji;
iv. wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych
(w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych);
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v. rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do
działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.);
vi. opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem
niezbędnych do przeprowadzenia działań, pogrupowanych w zadania, z przypisanymi
tym zadaniom mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej strategii
internacjonalizacji;
vii. rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji
procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji
działalności (tam gdzie dotyczy).
b) opracowanie dokumentu Model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności
zgodnie z wzorem Modelu biznesowego dla konkursu numer I w 2017 r. w ramach
działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” POPW 2014-2020 stanowiącego załącznik Nr 4
do przedmiotowego zapytania ofertowego, oraz dokumentami pomocniczymi
dostępnymi
na
stronie
Polskiej
Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości:
http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-konkursu-w-ramach-dzialanie-1-2internacjonalizacja-msp-programu-operacyjnego-polska-wschodnia-2014-2020
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Wykonawca po zrealizowaniu usługi przeniesie na Zamawiającego całość praw
autorskich, majątkowych, twórczych i praw zależnych w zakresie wszelkich utworów
powstałych w wyniku opracowanego nowego modelu biznesowego prowadzącego do
internacjonalizacji.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługa musi zostać wykonana do dnia 16.06.2017 r.
IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY
1. Złożenie formularza ofertowego wraz z przedstawieniem ceny netto za realizację
przedmiotu zamówienia.
2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.
3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem, a także
pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności:
a) posiada doświadczenie w realizacji minimum 2 usług doradczych polegających na
opracowaniu nowych modeli biznesowych prowadzących do umiędzynarodowienia
działalności gospodarczej (w tym w zakresie poszukiwania nowych rynków
i kluczowych partnerów biznesowych na potencjalnych rynkach).
Dokumentami uwierzytelniającymi spełnianie tego warunku
zrealizowanych usług doradczych – zgodnie z załącznikiem Nr
zapytania ofertowego wraz z referencjami odnoszącymi się do 2 usług.
potwierdzać skuteczność wykonanych usług (kopie dokumentów
zgodność z oryginałem).

są: zestawienie
2 do niniejszego
Referencje muszą
potwierdzone za

b) współpracuje w zakresie wspierania procesów internacjonalizacji z co najmniej
2 podmiotami (organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami) operującymi
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i rezydującymi (mającymi siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 12 ostatnich
miesięcy) na rynkach zagranicznych.
Dokumentami uwierzytelniającymi spełnianie tego kryterium są zestawienie ww.
podmiotów – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz
minimum 2 dokumenty potwierdzające tę współpracę w postaci umów o współpracy,
listów intencyjnych o współpracy itp. (kopie dokumentów potwierdzone za zgodność
z oryginałem).
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków
udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy
złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa wyżej.
5. Profil jego działalności i struktura wewnętrzna nie są sprzeczne z zasadą równości szans.
6. Znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
7. Nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu.
2. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym
Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej
umocowaniu prawnym.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Do oferty należy załączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik Nr 2
oraz Nr 3.
6. Ofertę należy złożyć w zamknięte kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową
Wykonawcy (ew. opisana jego adresem i danymi rejestrowymi), adresem Zamawiającego,
oraz zapisem: „Usługa doradcza związana z opracowaniem modelu biznesowego
internacjonalizacji”.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres VARIOEDGE Sp. z o.o. ul. Pelczara 6C, 35-312 Rzeszów, do dnia
29.05.2017 r. do godziny 13.00. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.05.2017 r. o godz. 14.00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie
ofertowe
zamieszczono
na
stronach:
www.varioedge.pl,
http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego tj. VARIOEDGE Sp. z o.o. ul. Pelczara 6C, 35-312 Rzeszów.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
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Jeżeli w ofercie nie określono inaczej, Wykonawca jest związany swoją ofertą ważną 30 dni
od daty oferty.
VII. OCENA OFERT
a) 70% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena netto z tytułu realizacji przedmiotu
zamówienia).
cena mnimalna
-------------------- x 70 (waga kryterium cena)
cena oferty
b) 20% liczba podmiotów gospodarczych na rzecz których świadczono usługi doradcze
z zakresu internacjonalizacji (wskazana w formularzu ofertowym - załącznik Nr 3)
liczba podmiotów gospodarczych oferty
----------------------------x 20 (waga kryterium liczba podmiotów gospodarczych)
maksymalna liczba podmiotów gospodarczych
c) 10% liczba godzin doradztwa w siedzibie Zamawiającego (wskazana na formularzu
ofertowym) :
–

–

–

0 punktów – Jeżeli Wykonawca zaoferuje, min. 2 ośmiogodzinne wizyty ekspertów
realizujących usługę doradczą w siedzibie Zamawiającego mającą na celu zebranie
szczegółowych informacji, podjęcie strategicznych ustaleń, poznanie specyfiki działań
Zamawiającego itd.).
5 pkt – Jeżeli Wykonawca zaoferuje, min. 3 ośmiogodzinne wizyty ekspertów
realizujących usługę doradczą w siedzibie Zamawiającego mające na celu zebranie
szczegółowych informacji, podjęcie strategicznych ustaleń, poznanie specyfiki działań
Zamawiającego itd.).
10 pkt – Jeżeli Wykonawca zadeklarował min. 4 ośmiogodzinne wizyty ekspertów
realizujących usługę doradczą w siedzibie Zamawiającego mające na celu zebranie
szczegółowych informacji, podjęcie strategicznych ustaleń, poznanie specyfiki działań
Zamawiającego itd.).

O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza ilość punktów. Każda część będzie
oceniana oddzielnie.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem poczty
elektronicznej oraz strony internetowej znajdującej się pod adresem www.varioedge.pl.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela p. Michał Paśko pod numerem telefonu +48 533 233 920
oraz adresem email: info@varioedge.pl.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
Do niniejszego zapytania dołączone zostały następujące załączniki:
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1) Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.
2) Załącznik Nr 2 – Potencjał i doświadczenie.
3) Załącznik Nr 3 – Lista podmiotów gospodarczych na rzecz których świadczono usługi
doradcze z zakresu internacjonalizacji.
4) Załącznik Nr 4 – Wzór Modelu biznesowego.
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty

……………………
(pieczęć firmowa wykonawcy)

…………………………….……
(miejscowość, data)

OFERTA WYKONAWCY

Dane dotyczące Zamawiającego:
VARIOEDGE Sp. z o.o.
ul. Pelczara 6C,
35-312 Rzeszów
NIP: 813-369-9871, REGON: 360475690
tel. +48 723 186 122
e-mail: info@varioedge.pl

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa (Firma)Wykonawcy.........................................................................................................
Adres
siedziby.............................................................................................................................
Adres do korespondencji………………….………………………………………………………….
Nr telefonu -........................................................; nr faxu ……………………………………….
Adres strony internetowej…………………………………………………………………………….
E-mail:…………………………………..…………………………………………………………….
nr NIP.........................................................................................................................................
nr REGON..................................................................................................................................
Zobowiązania Wykonawcy:
Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego z dnia 19.05.2017 r. na kompleksową
realizację usługi doradczej której efektem końcowym będzie opracowanie modelu
biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności Zamawiającego składam
następującą ofertę dotyczącą realizacji usługi wskazanej w zapytaniu ofertowym:
Cena za całość zamówienia netto....................................zł + .......% podatek VAT, tj. cena
brutto.....................................zł
słownie razem netto:................................................................................................................)
Ponadto:
Oferuję min. ………………………………………………….. (wpisać ilość wizyt liczbowo oraz
słownie) ośmiogodzinne wizyty ekspertów realizujących usługę doradczą w siedzibie
Zamawiającego mającą na celu zebranie szczegółowych informacji, podjęcie strategicznych
ustaleń, poznanie specyfiki działań Zamawiającego itd.)
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Oświadczam, że:
1. Spełniam warunki zapytania ofertowego;
2. Zapoznałem się warunkami niniejszego zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu
zapytania i nie wnoszę żadnych uwag ani zastrzeżeń;
3. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się zawrzeć umowę
w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
4. Oświadczam, że nie podlegam/my wykluczeniu z udziału w postępowaniu za względu na
powiązanie kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym;
5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zapytania ofertowego zgodnie ze wskazaniami
określonymi w zapytaniu ofertowym oraz w terminach w nim opisanych;
6. Pozostaję związany niniejszą ofertę w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty;
7. Zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
8. Warunki płatności: zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą/rachunkiem.

………………………………………………………
Imię i nazwisko ( pieczęć) oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2 – Potencjał i doświadczenie

……………………
(pieczęć firmowa wykonawcy)

…………………………….……
(miejscowość, data)

Potencjał i doświadczenie
a. Zestawienie minimum 2 usług doradczych polegających na opracowaniu nowych modeli
biznesowych prowadzących do umiędzynarodowienia działalności gospodarczej (w tym
w zakresie poszukiwania nowych rynków i kluczowych partnerów biznesowych na
potencjalnych rynkach) .
Lp.

Zakres usługi doradczej

Nazwa odbiorcy

Rekomendowane rynki
zagraniczne

1.
2.
3.
n.
b. Zestawienie minimum 2 podmiotów, z którymi Wykonawca współpracuje w zakresie
wspierania
procesów
internacjonalizacji
(organizacjami,
instytucjami
i przedsiębiorstwami) operującymi i rezydującymi (mającymi siedzibę lub oddział przez
okres co najmniej 12 ostatnich miesięcy) na rynkach zagranicznych.

Lp.

Nazwa podmiotu

Zakres współpracy

Rynek

Data
założenia/rejestracji
siedziby
lub
oddziału (wskazać
dzień/miesiąc/rok)

1.
2.
3.
n.

………………………………………………………
Imię i nazwisko ( pieczęć) oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 – Lista podmiotów gospodarczych na rzecz których świadczono usługi doradcze
z zakresu internacjonalizacji

……………………
(pieczęć firmowa wykonawcy)

…………………………….……
(miejscowość, data)

Lista podmiotów gospodarczych na rzecz których świadczono usługi doradcze
z zakresu internacjonalizacji
Lp.* Nazwa podmiotu:

NIP podmiotu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
n.

………………………………………………………
Imię i nazwisko ( pieczęć) oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
*w przypadku większej liczby podmiotów
kontynuować.

załącznik należy skopiować, a numerację
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Załącznik Nr 4 – Wzór Modelu biznesowego

MODEL BIZNESOWY
związany z internacjonalizacją działalności
PROGRAM OPERACYJNY
POLSKA WSCHODNIA
Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”

Nazwa Wnioskodawcy
NIP Wnioskodawcy

Wymogi formalne: Objętość Modelu biznesowego związanego z
internacjonalizacją działalności stanowiącego załącznik do wniosku o
dofinansowanie nie może przekraczać 50 stron. Wymagana czcionka Arial lub
Calibri. Rozmiar czcionki – 11 punktów.
A.1 Strategia przedsiębiorstwa
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Należy określić czy, kiedy i w jaki sposób (samodzielnie, w ramach grupy kapitałowej, z
pomocą doradców zewnętrznych) przedsiębiorstwo zdefiniowało strategię biznesową?
Należy nazwać podstawowe narzędzia zarządzania strategicznego stosowane w
przedsiębiorstwie. Należy wskazać jaki jest horyzont czasowy planowania strategicznego
(obecna perspektywa) oraz opisać zwięźle dotychczasowy przebieg i efekty realizacji
strategii. Należy wskazać czy i w jaki sposób niniejszy projekt doradczy dotyczący
internacjonalizacji wynika z realizowanej strategii przedsiębiorstwa1.
[sugerowany rozmiar – do 2000 znaków]
A.2 Misja przedsiębiorstwa
Należy przedstawić formalnie określoną misję przedsiębiorstwa (jeżeli misja opublikowana
jest w intrenecie, należy dodatkowo podać link do przedmiotowej strony internetowej). W
przypadku braku zdefiniowania oficjalnej misji przedsiębiorstwa, należy krótko opisać rolę,
jaką przedsiębiorstwo ma pełnić w środowisku, w którym działa i zamierza działać.
[sugerowany rozmiar - do 1000 znaków]

A.3 Wizja przedsiębiorstwa
Należy przedstawić formalnie określoną wizję przedsiębiorstwa (jeżeli wizja opublikowana
jest w intrenecie, należy dodatkowo podać link do przedmiotowej strony internetowej). W
przypadku gdy obecnie obowiązująca wizja nie odnosi się do planowanej internacjonalizacji
działalności należy przedstawić stosowne rozszerzenie bądź modyfikację tej wizji.
Przedsiębiorstwo, które nie ma formalnie przyjętej wizji, przedstawia krótki opis wyobrażenie przedsiębiorstwa w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem efektów
wdrażania projektu internacjonalizacji, którego dotyczy niniejszy projekt.
Wizja co do zasady powinna mieć charakter mierzalny (weryfikowalny).
[sugerowany rozmiar – do 1000 znaków]

A.4 Inne projekty strategiczne towarzyszące wdrażaniu projektu internacjonalizacji
Należy krótko scharakteryzować inne projekty strategiczne, które będą towarzyszyć
przedmiotowemu projektowi doradczemu dotyczącemu internacjonalizacji (szczególnie
projekty o charakterze inwestycyjnym). Charakterystyka powinna obejmować:
 zakres i cele tych projektów;
 ich budżet przewidziany na lata, w których będzie realizowany niniejszy projekt
doradczy dotyczący internacjonalizacji;
 stanu zaawansowania (etapu realizacji tych projektów);
 wzajemnego wpływu przebiegu realizacji i efektów poszczególnych projektów
strategicznych.
W przypadku gdy przedsiębiorstwo stosuje jakieś określone metody zarządzania projektami
strategicznymi (np. zrównoważoną kartę wyników) należy przedstawić inne parametry tych
projektów, przypisane w tej metodzie zarządczej (np. określone mierniki celów i ich
zakładane wartości).
[sugerowany rozmiar – do 6000 znaków]
1

Np. w związku z realizacją strategii rozwoju rynku lub strategii dywersyfikacji (w ujęciu klasyfikacji H.I.Ansoffa)

11

A.5 Metodologia przeprowadzenia analiz i badań prowadzących do opracowania założeń
projektu doradczego dot. internacjonalizacji
W odniesieniu do poszczególnych badań i analiz, prowadzących do opracowania nowego
modelu biznesowego dot. internacjonalizacji, należy:
 określić ich zakres i termin realizacji;
 określić wykorzystane metody analityczno-badawcze;
 wskazać wykorzystane źródła danych, w sposób pozwalający na ich precyzyjną
identyfikację (np. dane o charakterze bibliograficznym, linki do opracowań i baz
danych dostępnych w domenie publicznej internetu);
 uzasadnić adekwatność tych metod i źródeł danych w odniesieniu do projektu.
[sugerowany rozmiar – do 10000 znaków]

B.1 Doświadczenie przedsiębiorcy odnośnie internacjonalizacji
Należy krótko opisać dotychczasowe doświadczenie przedsiębiorstwa w zakresie
internacjonalizacji. Opis powinien odnosić się zarówno do wszelkich form
internacjonalizacji (nie tylko do eksportu wyrobów lub usług), zarówno do stanu obecnego
jak i przeszłości, zarówno do przedsięwzięć zakończonych sukcesem jak i niepowodzeniem.
Opis powinien wskazywać nabyte kompetencje i wiedzę odnośnie prowadzenia
działalności na rynkach międzynarodowych oraz doświadczenia i wnioski z tych
doświadczeń kluczowe ze względu na planowany przebieg niniejszego projektu
internacjonalizacji i proponowany kształt nowego modelu biznesowego. Opis może
odnosić się do doświadczeń innych podmiotów, które wraz z wnioskodawcą stanowią
jeden organizm gospodarczy.
[sugerowany rozmiar – do 5000 znaków]

B.2 Produkty (wyroby lub usługi) wnioskodawcy przeznaczone do internacjonalizacji
Należy wskazać produkty (wyroby lub usługi) przedsiębiorcy, odnośnie których
przeprowadzone analizy2 potwierdziły ich wysoki potencjał w zakresie internacjonalizacji.
Poszczególne produkty (lub grupy produktów) należy opisać w kolejnych podpunktach
oznaczonych literami alfabetu (a), b), c),…),wskazując na zidentyfikowane cechy
świadczące o ich potencjale eksportowym (w szczególności konkurencyjności).
[sugerowany rozmiar – do 6000 znaków]
B.3 Potencjalne rynki docelowe
W kolejnych podpunktach oznaczonych literami alfabetu (a), b), c),…) należy wymienić
rynki zagraniczne (kraje, a w przypadku wielkich krajów – z możliwością wskazania
określonych regionów danego kraju), na których planowe jest rozpoczęcie sprzedaży
produktów wskazanych do internacjonalizacji. Kolejność prezentacji powinna być zgodna z
2

Proponuje się przeprowadzenie oceny pozycji konkurencyjnej (np. z użyciem benchmarkingu), analizy
portfelowej (np. z użyciem macierzy BCG, macierzy McKinsey’a, macierzy Hofera), analizy cyklu życia produktu i
technologii
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ich hierarchią wynikająca z przeprowadzonych analiz (od rynków najbardziej
rekomendowanych do najmniej rekomendowanych). W odniesieniu do każdego rynku,
powołując się na określone wyniki przeprowadzonych badań i analiz3 należy:
 uzasadnić wybór danego rynku docelowego i pozycji w hierarchii rekomendacji;
 wskazać podstawowe bariery wejścia na dany rynek;
 wskazać produkty przedsiębiorcy przeznaczone do sprzedaży na danym rynku,
określić segmenty klientów lub kontrahentów dla danego produktu na danym rynku
i przedstawić syntetyczną wizję rozwoju sprzedaży na danym rynku (wraz z projekcją
sprzedaży);
 opisać koncepcję wejścia na dany rynek zagraniczny, w szczególności określić zakres
i oszacowany czas oraz koszt niezbędnych do przeprowadzenia zadań4 (związanych
z przygotowaniem do wdrożenia modelu biznesowego na tym rynku).
[sugerowany rozmiar – do 12000 znaków]

B.4 Reorganizacja przedsiębiorstwa
Należy zaprezentować wynik analiz lub badań towarzyszących opracowaniu nowego
modelu biznesowego dot. internacjonalizacji w postaci rekomendacji z zakresu:







reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji
działu eksportu, logistyki etc.);
inwestycji w środki trwałe bądź wartości niematerialne i prawne, ze szczególnym
uwzględnieniem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w
związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;
zoptymalizowanego modelu finansowania kosztów związanych z przygotowaniem do
wdrożenia nowego modelu biznesowego dot. internacjonalizacji oraz bieżących kosztów
działalności eksportowej po wdrożeniu tego modelu biznesowego;
zarządzania zmianą (wskazanymi zmianami wewnętrznymi i całością procesu
internacjonalizacji)5.

[sugerowany rozmiar – do 6000 znaków]

B.5 Zarządzanie ryzykiem w projekcie internacjonalizacji
Należy zaprezentować w sposób ustrukturyzowany6 ryzyka (zagrożenia i szanse) związane z
projektem internacjonalizacji zidentyfikowane w ramach konkretnych i określonych w
opisie analiz lub badań, towarzyszących opracowaniu nowego modelu biznesowego. Należy
określić czy i jak oszacowane zostało prawdopodobieństwo oraz potencjalne skutki wystąpienia
3

W szczególności proponuje się zastosowanie takich technik analitycznych, jak TOWS, PEST, scenariusze stanów
otoczenia, strukturalna analiza sektora. Należy zaprezentować końcowy wnioski z analiz, bez ich szczegółowej
prezentacji.
4
Należy podać oszacowany koszt całkowity wejścia na dany rynek. Zadania powinny być określone w sposób
jednoznaczny a zarazem naj najbardziej syntetyczny oraz krótko uzasadnione. W szczególności należy określić,
zidentyfikowane w ramach przeprowadzonych analiz, najefektywniejsze narzędzia marketingowe oraz
promocyjne (w tym wydarzenia targowe lub kierunki misji handlowych), które planuje się użyć w celu pozyskania
odbiorców/partnerów na rynkach docelowych.
5
Dot. m.in. identyfikacji kluczowych interesariuszy projektu internacjonalizacji, zarządzania relacjami z
interesariuszami w tym strategii komunikacji, identyfikacji potrzeb w zakresie tworzenia bądź zmiany
określonych procedur.
6
Strukturyzacja może odnosić się do wyodrębnienia różnych rodzajów ryzyka, jak i do ich priorytyzacja
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określonych rozmiarów ryzyka. Należy określić w jaki sposób przedsiębiorstwo przygotowane jest
do zarządzania ryzykiem (np. w zakresie zaplanowanego bufora finansowego lub czasowego w
planie zadań projektu internacjonalizacji, ustalenia strategii odpowiedzi w odniesieniu do
zidentyfikowanych szans i zagrożeń).

[sugerowany rozmiar – do 8000 znaków]
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C. Model biznesowy – stan obecny i propozycje zmian
Poszczególne zakresy tematyczne (ujęte we wskazanych poniżej 9-ciu punktach głównych) prezentowanych modeli biznesowego należy opracować
zgodnie z metodologią tworzenia Szablonu Modelu Biznesowego (ang. Business Model Canvas) autorstwa Aleksandra Osterwaldera7.
W sekcji „Stan obecny” należy opisać elementy modelu biznesowego zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie oraz
aktualnie wdrażane zmiany modelu, które nie maja związku z projektem internacjonalizacji działalności, którego dotyczy niniejszy dokument. Poszczególne
elementy danego punktu (np. kolejne zidentyfikowane segmenty klientów, kolejne kluczowe zasoby) powinny być prezentowane w oddzielnych
podpunktach oznaczanych literami alfabetu (a), b), c), …).
Opis w sekcji „Propozycja zmian w związku z internacjonalizacją” powinien czytelnie wskazywać zmiany modelu biznesowego, poprzez odwołanie do
elementów sekcji „Stan obecny” (ad. a), ad. b), ad. c), ….) oraz ewentualne określenie zupełnie nowych elementów tego modelu, w związku z planowanych
projektem internacjonalizacji, którego dotyczy niniejszy dokument – w oddzielnych akapitach, oznaczonych kolejnymi literami alfabetu, jako kontynuacja
listy z sekcji „Stan obecny”. Prezentując propozycje poszczególnych zmian dotychczasowego modelu biznesowego (również w odniesieniu do tych
elementów, które nie będą podlegały zmianom) należy uzasadnić propozycję poprzez odwołanie do konkretnych wyników przeprowadzonych badań bądź
analiz.
Obecny i proponowany model biznesowy powinny być następnie zaprezentowane w postaci skróconej (hasłowo) w formacie Szablonu Modelu
Biznesowego udostępnionym poniżej (każda z wersji powinna mieścić się na jednej stronie).

[sugerowany rozmiar – do 8000 znaków/punkt]
1. Segmenty klientów
Stan obecny

Propozycja zmian w związku z internacjonalizacją

2. Oferowane wartości
Stan obecny

Propozycja zmian w związku z internacjonalizacją

3. Kanały dystrybucji
Stan obecny

Propozycja zmian w związku z internacjonalizacją

a)
b)…

a)
b)…

7

Proponujemy zapoznać się z treścią e-booka PARP, dostępnego pod adresem internetowym
https://www.web.gov.pl/g2/big/2013_10/72441aedd9158bc211412e252497f1ff.pdf oraz z artykułem
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=0E6E586112814614843715A84D46939C
Metodologia opisana m.in. w książce „Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera”, autorzy: Alexander Osterwalder, Yves Pigneur.
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a)
b)…
4. Relacje z klientami
Stan obecny

Propozycja zmian w związku z internacjonalizacją

5. Struktura (źródła) przychodów
Stan obecny

Propozycja zmian w związku z internacjonalizacją

6. Kluczowe zasoby
Stan obecny

Propozycja zmian w związku z internacjonalizacją

7. Kluczowe działania
Stan obecny

Propozycja zmian w związku z internacjonalizacją

a)
b)…

a)
b)…

a)
b)…

a)
b)…
8. Kluczowi partnerzy
Opis w sekcji „Propozycja zmian w związku z internacjonalizacją” powinien wskazywać najważniejszych potencjalnych kontrahentów na rynkach
docelowych zidentyfikowanych w ramach analiz poprzedzających opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją.
Stan obecny
Propozycja zmian w związku z internacjonalizacją
a)
b)…
9. Struktura kosztów
Stan obecny

Propozycja zmian w związku z internacjonalizacją

a)
b)…

10. Ogólne uzasadnienie wyboru modelu biznesowego
W podsumowaniu powyższych informacji szczegółowych należy zwięźle (syntetycznie) uzasadnić wybór zaproponowanego modelu
biznesowego związanego z internacjonalizacją. W szczególności należy określić:
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 czy zaproponowany model biznesowy (lub bardzo podobny) jest stosowany z powodzeniem przez przedsiębiorców działających w
branży wnioskodawcy, lub przez podobne przedsiębiorstwa na rynku docelowym;
 które rozwiązania zaproponowanego modelu biznesowego wykorzystują przewagi konkurencyjne wnioskodawcy i stanowią o jego
(modelu) wyjątkowości?
[sugerowany rozmiar – do 2000 znaków]
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Szablon Modelu Biznesowego – stan obecny
8. KLUCZOWI PARTNERZY

7. KLUCZOWE DZIAŁANIA

6. KLUCZOWE ZASOBY

9. STRUKTURA KOSZTÓW

Nazwa przedsiębiorstwa:

Nazwa wykonawcy (doradcy zewnętrznego):

2. OFEROWANE WARTOŚCI

4. RELACJE Z KLIENTAMI

1. SEGMENTY KLIENTÓW

3. KANAŁY DYSTRYBUCJI

5. STRUKTURA (ŹRÓDŁA) PRZYCHODÓW
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Szablon Modelu Biznesowego – projekt związany z internacjonalizacją
8. KLUCZOWI PARTNERZY

7. KLUCZOWE DZIAŁANIA

6. KLUCZOWE ZASOBY

9. STRUKTURA KOSZTÓW

Nazwa przedsiębiorstwa:

Nazwa wykonawcy (doradcy zewnętrznego):

2. OFEROWANE WARTOŚCI

4. RELACJE Z KLIENTAMI

1. SEGMENTY KLIENTÓW

3. KANAŁY DYSTRYBUCJI

5. STRUKTURA (ŹRÓDŁA) PRZYCHODÓW
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