ZAPYTANIE OFERTOWE1
Alpha Krzysztof Jaszczuk
Bukietowa 13/23, 02-650 Warszawa
NIP 9661725271, REGON 200091640

Zamawiający

Program Operacyjny

Oś priorytetowa

Działanie

Tytuł projektu

Innowacyjna Gospodarka
8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności
gospodarki

8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej

„e-MATCH B2S - Zintegrowana platforma kompleksowych usług dla
firm startup”

Przedmiot zamówienia

Analiza przedwdrożeniowa

W ramach świadczenia przedmiotu zapytania przewiduje się:
•
Opis zamówienia

•
•
•

analiza przedwdrożeniowa dla 4 modułów i strony głównej,
zawierająca całą koncepcje systemu,
analiza wytworzonej koncepcji pod kątem wykonalności,
rozpoznanie potrzeb firmy pod kątem marketingowym,
biznesowym i technologicznym,
analiza ryzyka związanego z implementacją nowego
rozwiązania informatycznego.

Termin realizacji

31.12.2012 r.

Forma płatności

Przelew na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę/Dostawcę

Kryteria oceny ofert

Cena usługi

Termin składania oferty

21.11.2012 – 28.11.2012 r.

Termin ważności oferty

min. 30 dni od daty złożenia Oferty
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Integralną częścią dokumentacji, w tym Zapytania Ofertowego, w postępowaniu mającym na celu wybór wykonawcy/dostawcy
jest Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
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Sposób złożenia oferty
(mail, poczta, kurier lub
2
osobiście)

Biuro Projektu:
Alpha Krzysztof Jaszczuk
Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B
02-797 Warszawa
e-mail: projekt@alphaconsulting.pl

•
•

•
Sposób przygotowania
oferty
•
•

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Wykonawca przedstawi ofertę na Formularzu stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania, zgodnie z wymogami
3
określonymi w Zapytaniu Ofertowym.
Złożona Oferta powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania,
obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia.
Cena musi być podana w PLN, cena musi zawierać kwotę netto
i brutto.
Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do
zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.

2

Przy wyborze opcji odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe mailem Oferent dostarczy niezwłocznie oryginał przedmiotowej Oferty
drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście.
3
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu innym niż Załącznik nr 1 z zastrzeżeniem, iż Oferta musi zawierać
informacje dotyczące zakresu zlecenia określone w Zapytaniu Ofertowym oraz wskazywać ceny wykonania zlecenia.
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