Szczecin, 1 marca 2013r.
Zapytanie ofertowe

Tytuł projektu:
„Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy”
Nr umowy:
UDA-POIG.08.02.00-32-001/12-00
Działania:
Etap III, działanie 1;
Etap III, działanie 2;
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup wartości niematerialnych i prawnych:
1. Usługa instalacji i konfiguracji oprogramowania specjalistycznego B2B. Księgowane jako
zwiększenie WNiP - specjalistyczne oprogramowanie zintegrowane z możliwością obsługi B2B.
2. Specjalistyczne oprogramowanie zintegrowane z możliwością obsługi B2B.
Szczegółowe wymagania dotyczące oprogramowania specjalistycznego B2B oraz jego instalacji i
konfiguracji zostały określone w następujących dokumentach:
1. Biznes plan będący załącznikiem do wniosku o dofinansowanie WND-POIG.08.02.00-32-001/1200.
2. Analizie przedwdrożeniowej definiującej procesy podlegające informatyzacji oraz automatyzacji
w wyniku wdrożenia systemu B2B. Analiza wykonana została jako jedno z zadań przewidzianych
projektem.
Każdy z oferentów jest zobowiązany do zapoznania się z powyżej wyspecyfikowanymi
dokumentami, które będą dostępne w siedzibie ESTETIC Piotr Jakub Zawodny po wcześniejszym
umówieniu.
Dokumentacja nie jest udostępniana poza siedzibą beneficjenta projektu.
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się ze specyfikacją sprzętu komputerowego posiadanego
przez ESTETIC Piotr Jakub Zawodny i uwzględnienia podczas konstruowania oferty konieczności
zapewnienia sprawnego funkcjonowania oprogramowania na posiadanym przez beneficjenta
projektu sprzęcie.
Z uwagi na specyfikę dostaw i usług wymienionych w zapytaniu ofertowym Zleceniodawca nie
dopuszcza składania ofert częściowych.
Złożona oferta powinna zawierać:
 nazwę i adres oferenta,
 datę sporządzenia,
„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”





wartość oferty netto oraz z podatkiem VAT,
termin ważności oferty,
warunki i termin płatności.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 cena – 100 pkt na 100 możliwych do zdobycia
Oferty należy składać na załączonym formularzu (Załącznik nr 1) w siedzibie firmy, przesłać pocztą
elektroniczną na adres: estetic@estetic.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby ESTETIC Piotr
Jakub Zawodny, mieszczącej się przy ul. M. Kopernika 6/2, 70-241 Szczecin. Oferent zobowiązany
jest ponadto podpisać stosowne oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2.
Termin składania ofert upływa 15 marca 2013r. Oferta powinna być ważna do 30.04.2013r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
uzasadnienia.

ESTETIC

Piotr Jakub Zawodny

„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”

Załącznik nr 1

Formularz oferty
Data oferty: _____________________
Pieczątka oferenta (nazwa i adres):

Numer i nazwa zadania
Usługa instalacji i konfiguracji oprogramowania
specjalistycznego B2B. Księgowane jako
zwiększenie WNiP - specjalistyczne
oprogramowanie zintegrowane z możliwością
obsługi B2B.
Specjalistyczne oprogramowanie zintegrowane z
możliwością obsługi B2B.
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY

Ważność oferty:_____________________

Warunki i termin płatności: _____________________

Podpis osoby upoważnionej: _____________________

„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”

Cena netto

29000,00

4000
4000,00

Cena brutto

Załącznik nr 2
Oświadczenie Oferenta

1.Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z treścią następujących
dokumentów definiujących wymagania stawiane przed oprogramowaniem będącym
przedmiotem niniejszej oferty:
1.1. Biznes plan, będący załącznikiem do wniosku o dofinansowanie WND-POIG.08.02.0032-001/12-00.
1.2. Analiza przedwdrożeniowa definiująca procesy podlegające informatyzacji oraz
automatyzacji w wyniku wdrożenia systemu B2B.
2. Ja niżej podpisany oświadczam, że znana mi jest specyfikacja sprzętu komputerowego, będącego
w posiadaniu ESTETIC Piotr Jakub Zawodny.

Data i podpis osoby upoważnionej:

__________________________________________

„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”

