
	   	   	   	   	  
	   	   	  
	  
	  
	  

Sygnatura	  zamówienia	  2/09/2017/UE	  
	  

Warszawa	  11.09.2017	  
	  

	  
ZAPYTANIE	  OFERTOWE	  

	  

Firma	  Public	  Aid	  Sp.	  z	  o.o.	  	  jako	  lider	  grupy	  przedsiębiorstw	  realizującej	  projekt	  pt.	  
„Internacjonalizacja	  działalności	  grupy	  przedsiębiorstw”	  w	  ramach	  działania	  3.2.2	  Regionalnego	  
Programu	  Operacyjnego	  Województwa	  Mazowieckiego	  2014-‐2020.	  	  
zwraca	  się	  z	  prośbą	  o	  przedstawienie	  oferty	  handlowej	  na	  świadczenie	  usług	  programowania	  
oprogramowania	  aplikacyjnego	  (	  Kod	  CPV:	  72212000-‐4	  )	  oraz	  dostawę	  serwerów	  	  
(	  Kod	  CPV:	  48820000-‐2	  )	  
	  
Opis	  przedmiotu	  zamówienia:	  
	  

v   Platforma	  handlu	   zagranicznego	  –	  platforma	  usług	  elektronicznych	  działakąca	  w	  oparciu	  o	  

standard	  EDI	  

v   Platforma	  handlu	  zagranicznego	  –	  moduł	  automatyzacji	  procesu	  zamawiania	  

v   Platforma	  handlu	  zagranicznego	  –	  moduł	  automatyzacji	  procesu	  księgowania	  

v   Platforma	  handlu	  zagranicznego	  –	  moduł	  automatyzacji	  procesu	  śledzenia	  realizacji	  zleceń	  

v   Platforma	  handlu	  zagranicznego	  –	  integracja	  systemowa	  platformy	  i	  modułów	  z	  systemami	  

informatycznymi	  uczestników	  projektu,	  testy	  funkcjonalne,	  	  

v   Dostawa	  serwera	  z	  dyskami	  na	  potrzeby	  instalacji	  platformy	  handlu	  zagranicznego	  

	  
Warunki	  udziału	  w	  postępowaniu:	  

	  
Prawidłowa	  oferta	  powinna	  zawierać	  następujące	  informacje:	  
v   Nazwę	  i	  adres	  oferenta	  

v   Datę	  sporządzenia	  oferty	  

v   Łączną	  wartość	  netto	  i	  brutto	  oferty	  (jeśli	  dotyczy)	  

v   Termin	  realizacji	  oferty	  

v   Termin	  ważności	  oferty	  

v   Pieczątkę	  firmowa	  

v   Podpis	  osoby	  upoważnionej	  

	  
Częściowe	  oferty	  nie	  będą	  brane	  pod	  uwagę	  w	  konkursie	  ofert.	  
	  
Konkurs	  ofert	  zostanie	  przeprowadzony	  21	  września	  2017	  roku	  w	  biurze	  firmy	  w	  Warszawie.	  
	  

	  



	   	   	   	   	  
	   	   	  
	  
	  

Kryteria	  oceny	  ofert:	  
	  
Otrzymane	  oferty	  będą	  poddane	  ocenie	  na	  podstawie	  następujących	  kryteriów:	  łącznej	  ceny	  netto;	  
terminu	  płatności	  oraz	  terminu	  przygotowania	  modułów	  Kryteria	  te	  będą	  punktowane.	  	  
Oferta	  z	  najniższą	  ceną	  netto	  otrzyma	  100	  punktów	  (kolejne	  oferty	  otrzymają	  odpowiednio	  90,	  80,	  
70,	  itp.,	  punktów),	  	  
Oferta	  z	  najdłuższym	  terminem	  płatności	  otrzyma	  100	  punktów	  (kolejne	  oferty	  otrzymają	  
odpowiednio	  90,	  80,	  70,	  itp.,	  punktów).	  
Oferta	  z	  najkrótszym	  czasem	  przygotowania	  modułów	  otrzyma	  100	  punktów	  (kolejne	  oferty	  
otrzymają	  odpowiednio	  90,	  80,	  70,	  itp.,	  punktów).	  

	  
Dodatkowo,	  otrzymane	  punkty	  będą	  mnożone	  przez	  wskaźnik	  wagowy,	  odpowiednio:	  
	  dla	  ceny	  0,5	  	  	  
dla	  terminu	  płatności	  0,3	  
dla	  terminu	  przygotowania	  modułów	  0,2	  	  
Maksymalnie	  będzie	  można	  uzyskać	  100	  punktów.	  

	  
O	  wyborze	  oferenci	  zostaną	  poinformowani	  drogą	  telefoniczną.	  Na	  wniosek	  oferenta,	  firma	  

Public	  Aid	  udostępni	  protokół	  z	  wyboru	  oferty.	  	  
	  
Firma,	  której	  oferta	  zdobędzie	  największą	  liczbę	  punktów	  zostanie	  zaproszona	  do	  negocjacji	  

cenowych,	  których	  celem	  będzie	  udzielenie	  zamówienia	  oferentowi.	  
	  

Termin	  składania	  ofert:	  
	  

Termin	  składania	  ofert	  mija	  20	  września	  2017	  roku,	  oferty	  złożone	  po	  terminie	  nie	  będą	  
rozpatrywane.	  
	  
Składane	  oferty	  powinny	  być	  ważne	  do	  dnia	  26	  września	  2017	  roku.	  	  
	  

	  

Termin	  realizacji	  umowy:	  

Ostateczny	  termin	  realizacji	  umowy,	  zgodnie	  z	  przedmiotem	  zamówienia	  to	  25.05.2018	  r.	  

	  

Zakaz	  powiązań:	  

Oferty	  złożone	  przez	  podmioty	  powiązane	  z	  zamawiającym	  osobowo	  lub	  kapitałowo	  nie	  będą	  brane	  
pod	  uwagę	  w	  wyborze	  wykonawcy	  
	  

Oferty	  należy	  złożyć	  osobiście	  lub	  pocztą	  na	  adres:	  	  

Public	  Aid	  Sp.	  z	  o.o.	  
Al.	  Komisji	  Edukacji	  Narodowej	  26/182	  	  
02-‐797	  Warszawa	  
	  
lub	  poczta	  elektroniczną:	  
biuro@publicaid.pl	  

	  


