
 

 

 
 

Kielce, 20.08.2012 
Zapytanie ofertowe: 1/POIG/82/2011_PLAYADA  

  .….…………………………………… 
     ……………………………………….. 

……………………………………….. 
 

Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA OFERTY CENOWEJ 

 
W związku z realizacją projektu „Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie 
procesami logistycznymi, magazynowymi oraz finansowo-księgowymi” dofinansowanego przez 
Unię Europejską Playada sp. z o.o. poszukuje dostawcy oprogramowania obsługującego procesy 
B2B.  
Istotne warunki zamówienia: 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Playada sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 105, 25-324 

Kielce, tel. 41/ 34 36 818, fax 41/34 36 818. 

2. Playada sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem 

zamówienia jest zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem i ich połączenie z systemami 

partnerów w projekcie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku 1 

dostępny jest na indywidualne życzenie zainteresowanych oferentów pod adresem mailowym 

pana Mirosława Ostrowskiego – mostrowski@playada.pl oraz na stronie www.playada.pl 

3. Termin realizacji zamówienia: 31.03.2013r 

4. Miejsce oraz sposób uzyskania dodatkowej informacji określającej szczegółowe warunki udziału w 

postępowaniu: siedziba zamawiającego, Pan Mirosław Ostrowski  

tel. 41/ 34 36 818, fax 41/34 64 781. 

5. Kryteria wyboru ofert: cena - 100%,  

6. Wymagania stawiane oferentowi: 

a. Oświadczenie oferenta o możliwościach technicznych pozwalających na realizację 

zamówienia.  

b. Wykonanie co najmniej 3 wdrożeń oprogramowania B2B w ciągu ostatnich 3 lat. 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć w formie 

pisemnej lub elektronicznej (fax lub e-mail). Oferta winna być oznaczona w następujący sposób: 

nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy oraz przedmiot oferty. Ofertę należy 

złożyć zgodnie z załącznikiem 2. 

8. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. 

9. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub 

siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP. 

10. Oferta winna zawierać: cenę ofertową brutto, cenę netto oraz należny podatek VAT, za realizację 

przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu. 

11. Oferta winna zawierać również wyszczególnienie wszystkich rocznych kosztów związanych z 

korzystaniem z oprogramowania.  
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12. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy dostarczyć w formie elektronicznej (fax lub e-mail) 

lub papierowej do dnia 31.08.2012r. do godziny 15:00 w siedzibie zamawiającego w Kielcach, przy 

ul. Sandomierskiej 105, 25-324 Kielce.  

13. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria 

wyboru określone w zapytaniu ofertowym. 

14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

15. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

16. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

17. Informacja dotycząca wybranej oferty zostanie rozesłana do zainteresowanych oferentów w dniu 

04.09.2012r. 

 
 
Załącznik 1 – Szczegółowy opis planowanego do wdrożenia systemu. 
Załącznik 2 – Wzór formularza ofertowego. 
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