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Kraków, dnia 7 stycznia 2014 r. 

 

Zapytanie ofertowe  

na wyłonienie wykonawcy usługi „Opracowanie modelu funkcjonalnego systemu B2B” w ramach 
realizacji projektu „Wdrożenie systemu B2B automatyzujące procesy handlowe realizowane pomiędzy 
firmą Margola we współpracy z dostawcami i odbiorcami” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.  
 
I. Zamawiający (beneficjent): 
 
Małgorzata Szczypka Margola – Systemy Komputerowe  
Ul. Zwycięstwa 3 
31-563 Kraków 
tel.: 504 200 201, faks: 12 428 34 70 
NIP: 6761165189, Regon: 120382997 
 
II. Przedmiot zamówienia 

 
W ramach realizacji projektu zostanie zakupiona usługa doradcza w zakresie OPRACOWANIA 

MODELU FUNKCJONALNEGO SYSTEMU B2B. 

Opracowanie projektu funkcjonalnego systemu B2B pozwoli określić technologię wykonania systemu 

B2B, ramy i schematy funkcjonalne. Przedstawienie założeń i wymagań względem systemu pozwoli 

określić zakres prac, ułatwi oszacowania wyceny systemu potencjalnym wykonawcom. W trakcie 

usługi określony zostanie szczegółowy harmonogram realizacji prac w poszczególnych etapach. 

Rezultatem usługi będzie opracowany w formacie elektronicznym wydruk dokumentu zawierający 

analizę funkcjonalną. 

Model funkcjonalny systemu B2B musi zawierać poniższe elementy: 

Lp. Element  

1 Widoki głównych podstron i ich opis 

2 Układ i opis bloków wraz z funkcjonalnościami 

3 Układ i opis mechanizmów udostępnionych użytkownikom i administratorom 

4 Architektura informacji (rozplanowanie treści w serwisie) 
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III. Kryteria wyboru oferenta: 100% cena. 
 

A. Warunki przystąpienia do procedury zapytania ofertowego 

1. O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają doświadczenie, 

wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania 

ofertowego. 

B. Prawa zamawiającego 

1. Zamawiający może uznać za nieważną ofertę jeżeli: 

 została złożona po wyznaczonym terminie, 

 nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 

C. Informacje o oświadczeniach jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia 

spełnienia udziału w zapytaniu ofertowym. 

1. Oświadczenie/a dotyczące posiadania doświadczenia, wykwalifikowanej kadry oraz środków 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego. 

IV. Kryteria formalne oferty 
 

Oferta powinna: 
 

 obejmować kompleksowe  wykonanie prac  wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym 

 być złożona w formie pisemnej na formularzu ofertowym 

 być opatrzona datą 

 zawierać dane Oferenta, tj. nazwa, adres siedziby, NIP, dane osoby do kontaktu 

 odnosić się swą treścią do przedmiotu zapytania ofertowego 

 być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji. 
 
Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia. 

 
V. Kryteria oceny ofert 
 
Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o poniższe kryteria: 
 

 Wybrana zostanie oferta o najniższej łącznej wartości netto, a tym samym będzie najbardziej 
korzystna ekonomicznie dla Zamawiającego. 

 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia oraz uwzględniać warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania poszczególnych usług nie podlega negocjacji. 
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VI. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie Oferenci winni dostarczyć Zamawiającemu 

 
1. Oferta na załączonym formularzu ofertowym. 

2. Oświadczenie/a dotyczące posiadania doświadczenia, wykwalifikowanej kadry oraz środków 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego na załączonym formularzu. 

VII. Miejsce składania ofert 
Oferty należy przesłać przesyłką pocztową/kurierską lub dostarczyć osobiście na adres: 
Małgorzata Szczypka Margola – Systemy Komputerowe  
Ul. Zwycięstwa 3 
31-563 Kraków 
 
Osoba udzielająca informacji:  
Małgorzata Szczypka, e-mail: gosia@margola.pl ; tel. 504 200 201 
W celu otrzymania elektronicznej wersji formularza ofertowego prosimy o kontakt. 
 
VIII. Terminy 
Termin składania ofert: 17.01.2014 r. do godziny 15.00. W przypadku ofert przesłanych przesyłką 
pocztową/kurierską decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.  
 
Wykonawca zostanie wybrany w ciągu 10 dni kalendarzowych od zakończenia składania ofert, o czym 
zostanie niezwłocznie powiadomiony. 
 
IX. Termin wykonania usług 
Ostateczny termin na dostawę przedmiotu zamówienia: 28.02.2014 r. 
 
X. Okres ważności oferty 
Okres ważności oferty - 30 dni licząc od daty upłynięcia terminu składania ofert. 
 
 

Z poważaniem, 

 
 

 


