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ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający
YANKO SP. Z O.O.
36-060 Głogów Małopolski, Rogoźnica 309
NIP: 813-03-35-743, REGON: 005137850, KRS: 0000169461
II. Przedmiot Zapytania ofertowego
W związku z realizacją III Etapu projektu B2B pt. „Zwiększenie efektywności procesów
biznesowych poprzez integrację systemów informatycznych YANKO Sp. z o.o. i partnerów”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, na podstawie Umowy
o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-18-025/13-00,
Zamawiający zaprasza do składania Ofert na realizację zadań przewidzianych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie.
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie Oferty na wykonanie usług informatycznych i
technicznych, w ramach realizacji III etapu ww. Projektu.
Przedmiotem niniejszego Zapytania jest wykonanie niżej wyszczególnionych usług.
Proponowane ceny prosimy zestawić w formie tabeli:
Lp.

Usługa

Ilość

1.

Wdrożenie systemu B2B wraz z usługą w
formule SaaS

1 szt.

2.

Wdrożenie podsystemu EDI

1 szt.

3.

Wykonanie migracji danych do systemu B2B

1 szt.

4.

Wykonanie testów wdrożonego systemu B2B

1 szt.

5.

Promocja systemu B2B (tablica
informacyjna, oznakowanie sprzętu) - 1
kampania

1 szt.

Wartość netto

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 30-11-2014
III. Warunki udziału Oferentów
1. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu Zapytania ofertowego.
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
przedmiotu Zapytania ofertowego.
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3. Nie jest prowadzone przeciwko Oferentowi postępowanie upadłościowe lub układowe.
4. Oferent jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru Zapytania ofertowego, poprzez umieszczenie
odpowiedniej adnotacji wraz z podpisem na pierwszej stronie niniejszego dokumentu.
5. Potwierdzony egzemplarz Zapytania ofertowego, powinien być dostarczony za pośrednictwem
poczty/kuriera lub osobiście na adres: 36-060 Głogów Małopolski, Rogoźnica 309, nie później niż
w podanym niżej terminie składania Ofert.
IV. Opis wymagań formalnych do przygotowania Oferty
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym
dokumencie oraz przygotować Ofertę zgodnie z określonymi w nim wymaganiami.
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty,
niezależnie od wyniku. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione
przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem Oferty. Oferenci zobowiązują się nie
podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
3. Oferta musi zawierać informację o jej ważności.
4. Oferta musi zostać podpisana przez Oferenta.
V. Miejsce i termin składania Ofert
1. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście na adres:
36-060 Głogów Małopolski, Rogoźnica 309, do dnia 2014-08-18 do godziny 15.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania Ofert, zmienić lub wycofać swoją Ofertę.

VI. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami
Wszelkich odpowiedzi na pytania dotyczące szczegółów technicznych realizacji ww. przedmiotu
Zapytania ofertowego udziela:
imię i nazwisko: Bogdan Siciak
dane teleadresowe: Tel. 17 772 57 20, Fax. 17 772 57 30
e-mail: b.siciak@yanko.com.pl
VII. Kryteria wyboru Oferty
1. Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty, Zamawiający będzie kierować się głównym kryterium
jakim jest cena.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Oferentem w sytuacji, gdy
wartość Oferty będzie wyższa od wartości zaplanowanej w budżecie projektu dotacyjnego.
3. Dopuszcza się oferty wariantowe lub częściowe.
VIII. Zachowanie tajemnicy i ochrona danych
1. Wszystkie informacje zawarte w dokumentacji, udostępnianej Oferentowi przez Zamawiającego,
związanej z niniejszym Zapytaniem ofertowym, muszą być traktowane, jako informacje poufne
i pozostają własnością Zamawiającego.
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2. Wszystkie informacje dostarczone przez Oferenta, włącznie z Ofertą cenową i danymi
osobowymi, są również traktowane, jako informacja poufna i będą wykorzystane jedynie do
wsparcia procesu decyzyjnego Zamawiającego, związanego z niniejszym postępowaniem.

…………………………………………………..
(podpis, pieczęć)
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