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Gdynia, 31.05.2017

Zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na
zapytanie o cenę
w ramach wsparcia dotacyjnego programu RPO WP, poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane

1. Przedmiot zapytania ofertowego
LP
1

Zakres rzeczowy
System obiegu dokumentów
Wycena musi zawierać:
- moduł samodzielnego tworzenia procesów
- możliwą integrację z bazami danych MySQL, MS SQL, PostgreSQL oraz Oracle
- wdrożenie dla 20 jednocześnie pracujących stanowisk i nieograniczonej liczbie
użytkowników
- szkolenie użytkowników
- szkolenie z tworzenia procesów
- mechanizmy integracyjne (wymiana danych xml, EDI, csv) lub możliwość ich utworzenia na
etapie wdrożenia na cele współpracy z systemami: księgowym Comarch XL oraz operacyjnym
Nova TMS

2. Warunki dotyczące oferentów:
Każdy Oferent przystępujący do udziału w postępowaniu powinien spełniać następujące warunki:
1. Oferent jest zarejestrowanym podmiotem gospodarczym – odpis z KRS lub Ewidencji
Działalności Gospodarczej
2. Nie znajduje się w likwidacji, upadłości, lub w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne
wykonanie zamówienia.

3. Warunki dotyczące składania ofert:
1. Oferta będzie zawierać wartość wyrażoną w PLN.
2. Cena oferty będzie stanowić wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej
umowy.
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3. Wszelkie parametry określone przez Zamawiającego mają charakter orientacyjny i
informacyjny.

4. Kryteria oceny i wyboru ofert:
Wstępna ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie
dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
1. Cena – 80 %
2. Doświadczenie przy wdrażaniu rozwiązań informatycznych klasy B2B w branży logistyki lub
transportu lub telekomunikacji – 20%
5. Miejsce i forma składania ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres
korespondencyjny Zamawiającego lub w przypadku poczty elektronicznej na adres e-mail:
admin@unilogistics.pl.

6. Termin składania ofert:
Do dnia: 31.08.2017 r. Oferty dostarczone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane i nie będą
odsyłane do oferentów.

7. Termin ważności oferty:
Nie mniejszy niż 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.

8. Opis przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzona w języku polskim.
Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
składania ofert. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
swą wycofuje.

9. Uwagi końcowe i zastrzeżenia:

•

Zamawiający zastrzega możliwość podjęcia indywidualnych negocjacji z wybranymi oferentami w
ciągu 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.
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•

•
•

•
•

Szczegółowe informacje na temat zakresu projektu oraz danych partnerów biznesowych
udzielamy na zapytanie mailowo lub osobiście w siedzibie Zamawiającego po uprzednim
uzgodnieniu terminu spotkania.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Uni-logistics Sp. z o.o. do żadnego
określonego działania.
Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Uni-logistics Sp. z o.o. do
akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Uni-logistics Sp. z o.o. do składania
wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
Uni-logistics Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy
wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Uni-logistics Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania
ofertowego bez podania przyczyny,
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