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Warszawa, 5.05.2022r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Testowe świadczenie usługi - prowadzenie analiz i badań rynkowych. 

W związku z realizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). projektem pn. 
„Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza” – 
wsparcie eksperckie,  zapraszamy do złożenia oferty na: Testowe świadczenie usługi - prowadzenie analiz 
i badań rynkowych. 

Szczegółowe dane zapytania przedstawiamy poniżej: 

Zamawiający Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) 

Nazwa  projektu „Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych 
partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza” – wsparcie 
eksperckie 

Tryb postępowania 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania 
ofertowego w celu rozeznania rynku i dotyczy projektu pn. 
„Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych 
partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza” – 
wsparcie eksperckie 

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania 
przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych 

Tytuł  zamówienia Testowe świadczenie usługi - prowadzenie analiz i badań rynkowych 

Termin składania ofert do 2022.05.11  

Miejsce i sposób składania ofert 1. Ofertę należy: złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub 
wysłać pocztą na adres Zamawiającego:  

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 

ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa  

lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: 

kigeit@kigeit.org.pl 

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  

Osoba do kontaktu w sprawie 
ogłoszenia 

Izabela Felińska, e-mail: izabela.felinska@kigeit.org.pl 

tel. 515120265 

Miejsce realizacji zamówienia KIGEiT Warszawa 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia Celem zamówienia jest wykonanie prototypowego raportu w zakresie 
diagnozy sytuacji rynkowej w danym segmencie rynku elektronicznego, 
będącego wynikiem testowego przeprowadzenia badań rynkowych. 

Przedmiot zamówienia 

 

Testowe przeprowadzenie analizy i badań rynku elektronicznego w 
jednym wybranym segmencie tego rynku i sporządzenie na tej podstawie 
raportu diagnozującego sytuację rynkową w tym segmencie. 

Segmenty do wyboru: 

1. systemy fiskalne 
2. dystrybucja komponentów elektronicznych 
3. segment firm montażu elektronicznego (EMS) 
4. elektronika motoryzacyjna  
5. oświetlenie (LED) 
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Badania powinny być wykonane na 2 poziomach danych: 

1. dane statystyczne dla wybranego segmentu możliwe do pozyskania 
ze źródeł wtórnych (np. GUS) – badanie typu desk research 

2. dane pozyskane bezpośrednio od firm 

Wykonawca będzie miał do wykorzystania posiadaną przez KIGEiT bazę 
danych firm elektronicznych. Jako wynik usługi przedstawiony ma być 
raport o wybranym segmencie rynku elektronicznego zgodnie z co 
najmniej poniższą strukturą : 

1. Struktura przedsiębiorstw badanego segmentu sektora 
elektronicznego. 

2. Zatrudnienie w segmencie. 

3. Przychody ze sprzedaży. 

4. Wielkość produkcji (z podziałem na produkty charakterystyczne dla 
danego segmentu). 

5. Nakłady inwestycyjne, działalność B+R. 

6. Eksport produktów elektronicznych. 

7. Komentarz do sytuacji rynkowej. 

Harmonogram realizacji 
zamówienia 

Zamówienie powinno być zrealizowane maksymalnie do 31.07.2022 r. 

Załączniki 1. Wzór oferty 

Warunki udziału w postępowaniu 

Warunki udziału w postępowaniu Do składania wyceny zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają 
poniższe warunki: 

A. posiadają odpowiednią wiedzę i praktyczne doświadczenie - 
tj. realizowali badania o tematyce tożsamej lub pokrewnej 
z przedmiotem zamówienia opisanym w niniejszym zapytaniu 
w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym 
okresie.  

B. posiadają doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz podmiotów 
z sektora elektronicznego 

C. dysponują osobami zdolnymi do przeprowadzenia ww.  badania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego 
warunku. Wykonawca podpisując wycenę usługi  jednocześnie 
oświadcza spełnienie tego warunku. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

WZÓR OFERTY 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. z dn. 

05.05.2022 r. przedkładamy poniżej ofertę cenową na przeprowadzenie analizy i badań rynku zgodnie z ww. 

zapytaniem. 

1. Oferent: 

Nazwa wykonawcy /  
(Imię i Nazwisko) 

 
 

Adres siedziby 
 

 

NIP / (Pesel) 
 
 

tel. 
 
 

e-mail 
 
 

Osoba uprawniona do 
kontaktów: Imię i Nazwisko 

 

2. Cena oferty:  

Lp. wyszczególnienie Cena netto (PLN) Cena brutto (PLN) 

1 Przeprowadzenie analizy i badań rynku 
elektronicznego w następującym segmencie: 
 
1/ …………… 
 

  

Słownie cena netto oferowanych usług:  ………………………………………………………………………… 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisami zawartymi w zapytaniu ofertowym. 
2. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu. 
3. Oferuję wykonanie  przedmiotu zamówienia za wyżej wskazaną cenę 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.  

5. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte 
w wycenie są zgodne z prawdą. 

 

 

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

Miejscowość, data     Pieczątka, podpis Oferenta 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Nazwa wykonawcy /  
(Imię i Nazwisko) 

 
 

Adres siedziby 
 

 

NIP / (Pesel) 
 
 

tel. 
 
 

e-mail 
 
 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Testowe świadczenie usługi - 

prowadzenie analiz i badań rynkowych w ramach realizacji projektu: „Profesjonalizacja proinnowacyjnych 

usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza”, wykonawca oświadcza, że: 

nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 

rozumie się 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:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

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

Miejscowość, data     Pieczątka, podpis Oferenta 


