
Kraków, dnia 31.08.2015

Zapytanie ofertowe 

na wyłonienie wykonawcy audytu osiągniętych funkcjonalności w ramach realizacji projektu „Wdrożenie

aplikacji  B2B optymalizującej  współpracę z  dostawcami i odbiorcami w obszarze handlu  hurtowego”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  działanie  8.2  Wspieranie  wdrażania  elektronicznego biznesu

typu B2B. 

I. Zamawiający (beneficjent):

SUPERWNETRZE.PL Damian Bochenek-Dobrowolski

ul. Organki 2

31-990 Kraków

tel.: 501 591 491, faks: 12 393 43 07

NIP: 6772191629

II. Przedmiot zamówienia

W ramach realizacji projektu zostaną zakupione usługi doradcze i eksperckie:

1. Audyt osiągniętych funkcjonalności 

Odbiór  aplikacji  B2B,  wykonanej  we  wcześniejszej  fazie  projektu,  powinien  zostać  poprzedzony

przeprowadzeniem  przez  niezależnego  audytora  zewnętrznego  usługi  audytu  osiągniętych

funkcjonalności,  która wskaże czy  wszystkie  założone funkcjonalności  do osiągnięcia  są  dostępne

poprzez platformę B2B. 

Analiza stworzonych rozwiązań w aspekcie postawionych wymagań wobec dostawcy jest niezbędna

do osiągnięcia wskaźników produktów, wskazanych w projekcie. Oczekuje się, że w raporcie, który

Zamawiający otrzyma w rezultacie przeprowadzonej usługi, zostaną zakreślone kierunki doskonalenia

platformy oraz ewentualne obszary, w których należy podjąć działania korygujące. 

III. Kryteria wyboru oferenta: 100% cena

A. Warunki przystąpienia do procedury zapytania ofertowego

1. O  udzielenie  zlecenia  mogą  ubiegać  się  Oferenci,  którzy  posiadają  doświadczenie,

wykwalifikowaną  kadrę  i  środki  finansowe  niezbędne  do  realizacji  przedmiotu  zapytania

ofertowego.

B. Prawa zamawiającego

1. Zamawiający może uznać za nieważną ofertę jeżeli:
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• została złożona po wyznaczonym terminie,

• nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

IV. Kryteria formalne oferty

Oferta powinna:

− obejmować kompleksowe  wykonanie prac  wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

− być złożona w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

− być opatrzona datą

− zawierać dane Oferenta, tj. nazwa, adres siedziby, NIP, dane osoby do kontaktu

− odnosić się swą treścią do przedmiotu zapytania ofertowego

− być podpisana przez osoby upoważnione 

Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia.

V. Kryteria oceny ofert

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o poniższe kryteria:

• Wybrana zostanie oferta o najniższej łącznej wartości netto, a tym samym będzie najbardziej

korzystna ekonomicznie dla Zamawiającego.

• Cena  oferty  uwzględniająca  wszystkie  zobowiązania,  musi  być  podana  w PLN  w wartości

netto.

• Cena  podana  w  ofercie  powinna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane

z wykonaniem zamówienia oraz uwzględniać warunki stawiane przez Zamawiającego.

• Termin wykonania poszczególnych usług nie podlega negocjacji.

VI. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie Oferenci winni dostarczyć Zamawiającemu

1. Oferta na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

VII. Miejsce składania ofert

Oferty należy przesłać przesyłką pocztową/kurierską lub dostarczyć osobiście na adres:

SUPERWNETRZE.PL Damian Bochenek-Dobrowolski, ul. Organki 2, 31-990 Kraków

Osoba udzielająca informacji: 

Damian Bochenek-Dobrowolski,  e-mail: info@superwnetrze.pl; tel. 501 591 491

VIII. Terminy

Termin składania ofert: 11.09.2015 r. do godziny 15.00. W przypadku ofert  przesłanych przesyłką

pocztową/kurierską decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Ostateczny termin na dostawę przedmiotu zamówienia: 30.09.2015 r.
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IX. Okres ważności oferty

Okres ważności oferty: 30 dni od wystawienia oferty.

Z poważaniem, 
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Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający):………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy audytu osiągniętych funkcjonalności

w ramach realizacji  projektu  „Wdrożenie  aplikacji  B2B optymalizującej  współpracę z  dostawcami

i odbiorcami  w  obszarze  handlu  hurtowego”  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego

Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka,

działanie  8.2  Wspieranie  wdrażania  elektronicznego  biznesu  typu  B2B,  składam  ofertę  na

kompleksową obsługę zamówienia.

Nazwa  Firmy:

Adres siedziby:

NIP:

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:

Telefon:

e-mail:

OFERTA

Całkowity oferowany koszt realizacji zamówienia: 

1. Kwota netto (zł): ................. (słownie:......................................................................................)

2. Kwota brutto (zł): ................. (słownie:…………..……………..…………………………………………………...........)

Termin realizacji zamówienia:  do 30.09.2015 r.

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofer-

towym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 

Oferta ważna przez 30 dni od daty złożenia.

………………….……….., dnia …………………… …………………………………………………..
miejscowość data pieczęć i podpis
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