
 
Załącznik nr 1 do Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia nr: RFI/03/08/2018 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANY DO WYKONANIA 

 

I. WSTĘP  

 

Załącznik 1 do dokumentu RFI/03/08/2018 ma na celu zbadania oferty rynkowej oraz 

oszacowania wartości zamówienia projektu unijnego pt.: „Opracowanie i wdrożenie strategii 

działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Prime Bit Games SA w zakresie eksportu na 

rynkach zagranicznych”, firma PrimeBit Games S.A. zwraca się z uprzejmą prośbą  

o przedstawienie informacji dotyczących możliwości realizacji oraz szacunkowych kosztów 

projektu polegającego na wykonaniu usług doradczych w zakresie realizacji kompleksowych 

usług doradczych w zakresie rozwoju działalności. 

 

Koncepcja wykonania usług doradczych opiera się na następujących działaniach:  

 

1. Zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, 

wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych. 

2. Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych 

oraz ich przeprowadzenie. 

3. Zakup usług doradczych w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa 

na wybranym rynku zagranicznym – zaprojektowanie materiałów promocyjnych i reklamowych. 

4. Zakup usług doradczych w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa 

na wybranym rynku zagranicznym – dostosowanie strony internetowej oraz aplikacji mobilnej. 

Wykonania usług doradczych jest związane z planowaną realizacją przez PrimeBit Games S.A. 

projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020, III Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie 

małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP. 

 

II. PLANOWANY ZAKRES   

 

Przedmiotem usługi jest wykonanie następujących zadań: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych 

partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych. 

 

1.1. Stworzenie listy 100 najbardziej atrakcyjnych potencjalnych kontrahentów zamawiającego na 

rynku docelowym, 

1.2. Zakres przedmiotowy:  

1.2.1.1. Nazwa przedsiębiorstwa 

1.2.1.2. Adres przedsiębiorstwa 

1.2.1.3. Numer telefonu 

1.2.1.4. Adres e-mail 

1.2.1.5. Adres strony internetowej 

1.3. Rynek docelowy: USA 



 
Efektem końcowym zamówienia będzie  opracowanie raportu zawierającego zestawienie potencjalnych 

partnerów handlowych na wybranym runku zagranicznym. 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w zakresie przygotowania ofert współpracy 

oraz negocjacji handlowych oraz ich przeprowadzenie. 

2.1. Zakres przedmiotowy:  

2.1.1.1. Doradztwo w obszarze strategii nawiązywania kontaktów biznesowych 

2.1.1.2. Przygotowanie wzorów umów 

2.1.1.3. Opracowanie 3 wzorów ofert handlowych  

2.1.1.4. Opracowanie wzorów/szablonów protokołów z negocjacji 

2.1.1.5. Opracowanie dostosowanej do rynku strategii negocjacyjnej 

2.1.1.6. Zorganizowanie i przeprowadzenie negocjacji handlowych  

2.1.1.7. Opracowanie raportu podsumowującego wszystkie działania 

2.2. Rynek docelowy: USA 

Efektem końcowym zamówienia będzie opracowanie raportu zawierającego podsumowanie prac  

w zakresie ofert współpracy oraz negocjacji a także sprawozdania z ich przeprowadzenia. 

 

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w zakresie opracowania koncepcji marki / 

wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym – zaprojektowanie materiałów 

promocyjnych i reklamowych. 

3.1. Zakres przedmiotowy:  

3.1.1.1. Opracowanie identyfikację wizualną 

3.1.1.2. Opracowanie działań mających na celu wyróżnienie oferty i sylwetki firmy na 

tle innych przedsiębiorstw działających w tym samym sektorze na danym rynku 

docelowym 

3.1.1.3. Doradztwo w zakresie opracowania folderów reklamowych na targi 

zagraniczne i krajowe 

3.1.1.4. Doradztwo w zakresie opracowania etykiet reklamowych na targi zagraniczne 

i krajowe 

3.1.1.5. Doradztwo w zakresie opracowania wzorników reklamowych na targi 

zagraniczne i krajowe 

3.1.1.6. Doradztwo w zakresie opracowania broszur reklamowych na targi zagraniczne 

i krajowe 

3.1.1.7. Doradztwo w zakresie zagospodarowania powierzchni wystawienniczej na 

targach zagranicznych i krajowych 

3.2. Rynek docelowy: USA 

 

Efektem końcowym zamówienia będzie opracowanie raportu zawierającego podsumowanie prac  

w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku 

zagranicznym – zaprojektowanie materiałów promocyjnych i reklamowych. 

 

 

 



 
4. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w zakresie opracowania koncepcji marki / 

wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym – dostosowanie strony internetowej 

oraz aplikacji mobilnej. 

4.1. Zakres przedmiotowy:  

4.1.1.1. Weryfikacja i modyfikacja witryny spółki w kontekście normy organizacji 

W3C dotyczące technologii HTML oraz CSS 

4.1.1.2. Weryfikacja i modyfikacja witryny spółki w kontekście wymogów WCAG 

4.1.1.3. Weryfikacja i modyfikacja witryny spółki w kontekście optymalizacji 

interpretowania przez wyszukiwarki internetowe SEO  

4.1.1.4. Pełny hosting wszystkich usług na potrzeby serwisu  

4.1.1.5. Uwzględnienie responsywności serwisu „www” oraz wersji mobilnej  

4.1.1.6. Zakup zdjęć i grafik 

4.1.1.7. Przygotowanie treści marketingowych, korporacyjnych, produktowych i 

informacyjnych 

4.1.1.8. Dostosowanie strony „www” oraz aplikacji mobilnej do wymagań 

konkretnych odbiorców  

4.1.1.9. Dostosowanie i dopasowanie treści do przestrzeni językowej i kulturowej 

danego kraju docelowego 

4.1.1.10. Gwarancja 36 miesięcy 

4.2. Rynek docelowy: USA 

 

Efektem końcowym zamówienia będzie opracowanie raportu zawierającego podsumowanie prac  

w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku 

zagranicznym – dostosowanie strony internetowej oraz aplikacji mobilnej. 


