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ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
NA PZEPROWADZENIE AUDYTU WZORNICZEGO ORAZ OPRACOWANIE STRATEGII 

WZORNICZEJ W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
"GLOB CARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

2. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 

Projekt "Wzrost konkurencyjności Firmy GLOB CARS SP. Z O.O.  poprzez zwiększenie potencjału 

w zakresie zarządzania wzornictwem" będzie realizowany w ramach Działania 1.4 „Wzór na 

konkurencję", I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego 

Polska Wschodnia 2014 – 2020. 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
1) przeprowadzenie audytu wzorniczego obejmującego :  
a) analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, 
b) analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie modelu biznesowego,  
c) analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie technologii,  
d) analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie struktury organizacyjnej,  
e) analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie procesów komunikacji,  
f) analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie strategii marketingowej,  
g) analizę  wzorniczą  Zamawiającego  w  zakresie zdefiniowania   i charakterystyki klientów 

i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych,  
h) analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem,  
i) analizę  oferty  pod  kątem  wykorzystania  wzornictwa  i  potencjału rynkowego Zamawiającego 

2)  opracowanie strategii wzorniczej -  raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego powinien zawierać  co 
najmniej następujące elementy: 

a) ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, 
technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej; 

b) ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki 
klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;  

c) określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych 
i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego; 

d) ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;  
e) zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, 

jak i innych procesów biznesowych w firmie;  
f) rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. 
Przedmiot działalności Zamawiającego obejmuje PKD główne 4511Z tj. - SPRZEDAŻ HURTOWA 
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 
Kod CPV usługi : 79212000-3 Usługi audytu 
 

4. WYBÓR  
Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe oraz 
kierując się kryteriami określonymi w zapytaniu, dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę: 
VISOVIA PROJECT SP. Z. O.O, ul. STRZELECKA, nr 15, lok. 7, 31-503 KRAKÓW 


