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Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Bölümü, Yenilikçi Ekonomi Operasyonel
Programı (PO IG) 6.5.1 çerçevesinde Ankara oﬁsine UZMANLIK HİZMETLERİ alınması için ilgilileri teklif vermeye
davet ediyor.
Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Bölümü, Yenilikçi Ekonomi
Operasyonel Programı (PO IG) 6.5.1 çerçevesinde Ankara oﬁsine UZMANLIK HİZMETLERİ alınması için
ilgilileri teklif vermeye davet ediyor.

I. İhale konusu

Sözleşme kapsamında alınacak uzmanlık hizmetleri aşağıda verilmiştir:

a) İhracatı Geliştirme Portalının (Portal Promocji Eksportu) yönetimi
Yapılacak işler:
1. Halen çalışmakta olan İhracat Geliştirme Portalının yönetilmesi için yapılması gereken işler aşağıda
belirtilmiştir:
- Ülke pazarında yer alan güncel bilgilerin toplanması: iş tekliﬂeri, ihale ilanları, ülkede Polonyalı şirketlerin
yatırım yapabilmesi için gerekli koşullar hakkında bilgiler.
- Ticari işlemlerin yürütülebilmesi ile ilgili kurallar ve yasa değişiklikleri hakkındaki bilgiler ile ülkede çeşitli
sektörlerin gelişimi ve ticari faaliyet yürütülmesi şartları ile ilgili bilgilerin toplanması,
- İhracatı Geliştirme Portalı kullanıcılamın yararlanabileceği çeşitli bilgi ve haberlerin portala koyulması.
2. Çeşitli tanıtım toplantılarına katılmak suretiyle elde edilen güncel bilgilerin İhracatı Geliştirme Portalına
konulması,
3. Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Bölümü Yöneticisi tarafından Polonya ekonomisinin geliştirilmesi için verilen
diğer görevlerin yerine getirilmesi,
4. Herhangi bir ekstra ücret talep etmeden şirketlere ülkedeki pazarla ilgili olarak potansiyel tedarikçiler, ihracat
işlemleri Pazar araştırmaları ve de ticaretle ilgili hukuki gerekler konularında bilgiler verilmesi,
5. Polonyalı ﬁrmalar için işbirliği ve yatırım ortakları araştırılması,
6. Firmalar tarafından direk olarak bölüme yöneltilen sorulara cevap verilmesi.
7. Polonya menşeili marka ürünlerinin tanıtımı sürecinde düzenlenecek ekonomi temalı seminerler düzenlenmesi
suretiyle Polonya ekonomisinin geliştirilmesi ve de Polonya ürünlerinin tanıtımı ile ilgili verilecek görevlerin
yerine getirilmesi.
b) Sektörel tanıtım programları veya genel tanıtım programları için verilecek hizmetler
Aşağıdaki kapsamda verilecek görevlerin yerine getirilmesi:
1. hedef ülke pazarında sektörel tanıtım programları için verilecek hizmetler,
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2. genel tanıtım programları için verilecek hizmetler: bilgi, marketing ve organizasyon hizmetleri,

II. Tekliﬂerin verileceği yer ve tarih

Son teklif verme tarih ve saati 25 Aralık 2014, saat 16:30 olarak belirlenmiştir. Tekliﬂer İhale makamının
aşağıdaki adresine, üzerinde teklif verenin adı ve adresinin yazılı olduğu kapalı bir zarf içerisinde iletilecektir:

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND
Trade and Investment Promotion Section
And Sokak No: 8/17 Kat: 4
06680 Çankaya - ANKARA

III. Sözleşme süresi
30 Haziran 2015 tarihine kadar, aylık en fazla 160 saat çalışma süresi.

IV. Ödeme şekli

Ödemeler aylık olarak Yüklenicinin banka hesabına havale edilecektir.

V. İhale makamının hakları

İhale makamı, imzalanan sözleşme konusu ödemelerle ilgili olarak her yılın bitiminden en az 2 ay öncesinden bir
sonraki takvim yılı için belirlenen ücret miktarını Yükleniciye bildirecektir. Eğer İhale makamı sözleşmeyi bir
sonraki yıl için devam ettiremeyecek olursa sözleşme hükümlerine göre sözleşme feshedilir.

VI. Aranan özellikler

- Ileri düzeyde Lehçe bilgisine (yazılı ve sözlü), Türkçe bilgisine ve de iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olma.
- En az 1 yıl iş tecrübesine sahip olma
- Bilgisayar bilgilerine sahip olma: tekst editörleri, hesap işlemleri ve elektronik posta
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- Ticaret hukuku bilgisine ve marketing bilgisine sahip olma, en az 1 yıl marketing alanında iş tecrübesine sahip
olma
- Ticari sırların saklanması ile ilgili beyanda bulunma (Ek'te verilmiştir)

VII. Tekliﬂerin değerlendirilme kriterleri

Ticari işbirliği alanında iş tecrübesi, Yüklenici tecrübe kazanmış olduğu her bir ek yıl için 5 puan kazanacaktır.

Fiyat tekliﬁ (maks. 20 puan)

VIII. Teklif hazırlama şekli

’‘Aranan Özellikler" başlığı altında verilen kriterlerin sağlandığını gösterir belgeler.

Ankara, 15 Aralık 2014

Konrad Zabłocki
Müsteşar - Bölüm Yöneticisi
Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Bölümü
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