Rzeszów, 2014-11-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie zapytania ofertowego 1/POIG-8.2-004/11/14
I.

Zamawiający:
„REVISON – Rzeszów Józef Król spółka z o.o.” spółka komandytowa
35-312 Rzeszów, ul. Pelczara 6c/8
tel.: 17 852 22 38, fax.: 17 853 44 74, e-mail: biuro@rs.rzeszow.pl,
numer KRS: 00000362455, numer NIP: 8131016537

II.

Przedmiot zamówienia

1. W związku z realizacją projektu B2B „Wdrożenie w firmie REVISION systemu B2B, realizującego
wymianę elektronicznych danych i dokumentów księgowo - podatkowych oraz procesu rewizji
finansowej z partnerami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
nr Umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-18-004/14-00,
Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację zadań związanych z:
a) Dostawą oprogramowania narzędziowego oraz aplikacyjnego ERP,
b) Dostawą sprzętu komputerowego i infrastruktury IT,
c) Realizacją usług instalacji, konfiguracji i uruchomienia dostarczonego oprogramowania,
sprzętu komputerowego i infrastruktury IT
2. Celem przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego jest wyłonienie
wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za realizację zdefiniowanych zadań projektu B2B.
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.
III.

Zakres i harmonogram zadań będących przedmiotem zamówienia
1. Wykaz oraz harmonogram zadań niezbędnych dla realizacji projektu B2B, wymienionych
w punkcie II „Przedmiot zamówienia", zawiera udostępniony wzorzec „Formularz oferty”.
2. Szczegółowy opis zadań niezbędnych dla realizacji projektu B2B wraz z warunkami ich
wykonania i odbioru zawiera dokument „Biznes Plan”, będący integralną częścią
w/w Umowy o dofinansowanie.
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IV.

Warunki udziału Oferentów
1. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania Zamówienia,
2. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia.
3. Nie jest prowadzone przeciwko Oferentowi postępowanie upadłościowe lub układowe.
4. Oferent jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru ogłoszenia o zamówieniu w trybie
zapytania ofertowego, poprzez podpisanie pobranego dokumentu, na ostatniej jego stronie.
5. Podpisane przez Oferenta, ogłoszenie o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego,
powinno być dostarczone wyłącznie za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście
w siedzibie Zamawiającego, nie później niż w wyznaczonym termie składania ofert.

V.

Opis wymagań formalnych do przygotowania oferty.
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w niniejszym dokumencie i udostępnionych fragmentach dokumentu projektu B2B: „Biznes
Plan” oraz przygotować ofertę zgodnie z określonymi w nich wymaganiami.
2. Ofertę należy przygotować według udostępnionego wzorca „Formularz oferty”.
3. Oferta musi być ważna od dnia złożenia oferty do dnia zakończenia realizacji projektu B2B.
4. Oferta musi zostać podpisana przez Oferenta.

VI.

Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być dostarczona wyłącznie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres
Zamawiającego lub też osobiście w siedzibie Zamawiającego, do dnia 2014-11-07,
do godz. 15.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII.

Osoba uprawniona do udzielania wyjaśnień i kontaktu z Oferentami
Nazwisko i imię: Król Stanisław
Kontakt: tel.: 17 852 22 38, fax.: 17 853 44 74, e-mail: biuro@rs.rzeszow.pl

VIII.

Kryteria i procedury oceny
1. Przy wyborze najkorzystniejszej ekonomicznie oferty Zamawiający będzie kierować się
następującym kryterium:
Lp

1

KRYTERIUM

Oferowana cena netto realizacji zadań będących
przedmiotem zamówienia

MAKSYMALNA
LICZBA PUNKTÓW

100 pkt.

2. W w/w kryterium, maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę
netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną
liczbę punktów, do proponowanej ceny netto. Ocena punktowa oferty dokonana zostanie
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, zgodnie z formułą:
Cmin
An =
x 100 x 100%
Cn
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Cmin - cena minimalna netto w zbiorze, Cn - cena netto oferty badanej, An - ilość punktów przyznana ofercie

3. W toku analizy i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących złożonych ofert.
4. Oferty wariantowe, częściowe i równoważne będą odrzucane.
IX.

Sposób wyboru oferty
1. Zamawiający dokona wyboru oferty, która jest najbardziej korzystną ekonomicznie
i uzyska największą liczbę punktów, a Oferent, który ją złożył, zostanie powiadomiony
telefonicznie lub mail-em o wyborze jego oferty.
2. W przypadku, gdy wartość przedmiotu zamówienia wybranej najkorzystniejszej
ekonomicznie oferty, będzie wyższa od wartości zaplanowanej w budżecie projektu,
Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem,
którego oferta, jest najbardziej korzystną ekonomicznie i uzyska największą liczbę punktów.

X.

Zastrzeżenia
1. Oferent nie może żądać zwrotu jakichkolwiek kosztów od Zamawiającego, jakie poniósł
w związku z przygotowaniem oferty.
2. W związku z faktem, iż dokument „Biznes Plan” zawiera informacje poufne o charakterze
biznesowym, technicznym i organizacyjnym, fragmenty tej dokumentacji niezbędne
dla przygotowania oferty będą udostępnianie wyłącznie w siedzibie Zamawiającego.

XI.

Zachowanie tajemnicy i ochrona danych
1. Wszystkie informacje zawarte w dokumentacji, udostępnianej Oferentowi przez
Zamawiającego, muszą być traktowane, jako informacje poufne i pozostają własnością
Zamawiającego.
2. Nieautoryzowane rozpowszechnianie dokumentacji, udostępnionej Oferentowi przez
Zamawiającego w jakiejkolwiek postaci jest zabronione i powoduje naruszenie praw
autorskich Zamawiającego odnośnie udostępnionej dokumentacji.
3. Wszystkie informacje dostarczone przez Oferenta będą traktowane przez Zamawiającego,
jako informacje poufne i będą wykorzystane jedynie w procesie oceny, w ramach
niniejszego zapytania ofertowego.

W dniu ________________________________
potwierdzam odbiór niniejszego ogłoszenia
o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego

_____________________________________
(podpis, pieczęć)
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