Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Warszawa, dnia 13.11.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.1/2013

W związku z realizacją projektu „Stworzenie serwisu udostępniającego sygnały automatycznych
systemów transakcyjnych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie
8.1, Automatum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza zainteresowane przedsiębiorstwa
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
I.

ZAMAWIAJĄCY
Automatum Sp. z o.o.
ul. Bukowskiego 3/9
03-982 Warszawa
KRS 0000426277
REGON 146209215
NIP 113-285-71-17

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Stworzenie serwisu udostepniającego sygnały automatycznych
systemów transakcyjnych” w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z funduszy
europejskich POIG 8.1 NR UDA-POIG.08.01.00-14-366/13-00

Opis przedmiotu zamówienia:
Elementy zamówienia
1. Opracowanie i wykonanie projektu graficznego serwisu

Termin wykonania
28.02.2014r

2. Opracowanie Struktury serwisu: schematu układu stron i sposobu
prezentacji treści i materiałów
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3. Stworzenie modułów generowania transakcji, odczytywania zleceń,
oraz przesyłania zaszyfrowanych kluczy licencyjnych
4.Moduł budowy portfeli teoretycznych

31.07.2014r

5.Moduł CMS do zarzadzania treścią serwisu.
6.Testowanie i optymalizacja serwisu WWW
7. Opracowanie mobilnej wersji serwisu WWW

31.12.2014r.

8. Wykonania strony firmowej na portalu Facebook.com
9. Moduł CRM do zarzadzania relacjami z klientem

31.01.2015r.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych dotyczących poszczególnych
elementów. Zamawiający dopuszcza jedynie wykonanie całości zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:



zostać przygotowana według wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
Ofertowego,



być opatrzona pieczątką firmową,



posiadać datę sporządzenia,



posiadać cenę netto wykonania serwisu,



zawierać adres/siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,



zawierać datę ważności oferty,



zawierać termin realizacji,



zawierać warunki płatności,



być podpisana czytelnie przez wykonawcę (bądź parafowana wraz z pieczątką reprezentanta).



zawierać portfolio firmy, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowanych serwisów
zautomatyzowanych usług internetowych (e-usług)



zawierać oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe
udziału w postępowaniu.
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IV.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być złożona na jeden z kilku poniższych sposobów:
a. w siedzibie firmy (osobiście, pocztą lub kurierem) na adres firmy:
Automatum Sp. z o.o. ul. Bartłomieja 8 m. 48, 02-683 Warszawa
b. faksem na numer: (22) 672 36 36
c. mailowo na adres: oferta@automatum.pl
do dnia 13.12.2013 do godz. 15:00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5. Termin związania ofertą: 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert.
V.

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów (średnia ważona z ocen
rankingowych za wymienione kryteria):
L.p.

Kryterium

1

Najniższa cena

2

Doświadczenie w realizacji systemów informatycznych
RAZEM

Liczba punktów
(waga)
80
20
100

Kryteria:
Najniższa cena: maksymalnie 80 pkt – wyliczona wg wzoru: P1 = Cmin / C * 80
gdzie:
P1 - uzyskana liczba punktów wg 1 kryterium
C - oferowana cena
Cmin - najniższa oferowana cena

Doświadczenie oferentów w zakresie realizacji zleceń w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiadający
przedmiotowi zamówienia. Maksymalną liczbę punktów mogą uzyskać oferty wykonawców, które wykażą
się realizacją projektów zaawansowanych technologicznie aplikacji. Punktacja P2 = od 1 do 20 pkt.
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Przy wyborze oferty zadecyduje łączna liczba uzyskanych punktów, czyli suma obliczona wg wzoru
P = P1 + P2 – gdzie P – to łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punków – maksymalnie 100.
VI.

WYBÓR OFERTY

Wybór Wykonawcy nastąpi w oparciu o najbardziej korzystne ekonomicznie oferty, z zachowaniem zasad
jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. W
przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście rankingowej
zadecyduje termin złożenia oferty. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona
na tablicy informacyjnej w siedzibie Automatum Sp z o.o.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy,
którego oferta została wybrana.
VII.

ZASTRZEŻENIA

1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Automatum Sp z o.o. do akceptacji
oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Automatum Sp z o.o. do składania wyjaśnień czy
powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
2. Automatum Sp z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy
wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
3. Automatum Sp z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania
ofertowego.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenia oraz potencjał techniczny, a także dysponują
pracownikami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,
4. nie zostali postawieni w stan likwidacji lub upadłości.
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VIII.

INFORMACJE DODATKOWE

Prawa autorskie
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do tworzonego „serwisu”, w zakresie, w jakim przeniesieni
jest możliwe, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, a także innych, na których materiały te mogą być wykorzystywane. Przeniesienie
autorskich praw majątkowych do materiałów nastąpi w dniu wydania przedmiotu umowy.

Sposób uzyskania informacji dot. zamówienia:
Specyfikacja techniczno-funkcjonalna dostępna jest do wglądu w siedzibie projektu.

Osoba do kontaktu:
Paweł Cieślak 512 96 30 97
IX.

ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego
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