
Dotacje na innowacje

Dotyczy: Przeprowadzenia analizy przygotowawczej, sprzedaży oraz wdrożenia systemu B2B (moduł biznes
partner,  moduł  zarządzania relacjami,   moduł  fraud control,  implementacja elektronicznej  wymiany danych
w standardzie  EDI  lub  równoważnym  i  zaawansowanego  podpisu  elektronicznego),  przeszkolenia
użytkowników systemu z dnia 03.01.2013 r.

ZAMAWIAJĄCY:
WHY NOT USA Diana Zaloga, Marcin Nasternak Sp. J.

ul. Sokola 4 A
35-010 Rzeszów

Oddział w Kielcach
ul. Śniadeckich 31, 25-366 Kielce 

NIP: 813-33-80-514, REGON: 180003786

OFERTA

W związku z Państwa zapytaniem ofertowym z dnia 03.01.2013 roku dotyczącym  przeprowadzenia

analizy  przygotowawczej,  sprzedaży  oraz  wdrożenia  systemu  B2B  (moduł  biznes-partner,  moduł

zarządzania  relacjami,   moduł  fraud  control,  implementacja  elektronicznej  wymiany  danych

w standardzie  EDI  lub  równoważnym  i  zaawansowanego  podpisu  elektronicznego),  przeszkolenia

użytkowników  systemu  w  ramach  projektu  „Innowacyjne  oprogramowanie  B2B  gwarancją  sukcesu

przedsiębiorstwa WHY NOT USA Sp. J.” współfinansowanego z programu POIG działanie 8.2 składamy ofertę:

1. Oferujemy  wykonanie  zamówienia  za  całkowitą  cenę  netto:  ………..............................…….....  zł

(słownie: ………...................................................................................……................................… złotych). 

2. Zapoznaliśmy się  z zapisami Zapytania Ofertowego i  nie wnosimy do nich zastrzeżeń  oraz zdobyliśmy

informacje niezbędne do właściwego wykonania Zamówienia.

3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert.

4. Zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy,  iż  spełniamy  wszystkie  warunki  udziału  w  postępowaniu  wymienione  w  Zapytaniu

Ofertowym. 

…….............………., dnia …........ stycznia 2013 r.

Podpis uprawnionego przedstawiciela/i Oferenta
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Dotacje na innowacje

Zapytanie ofertowe z dnia 3 stycznia 2013 r.

WHY NOT USA Diana Zaloga, Marcin Nasternak Sp. J.
ul. Sokola 4 A
35-010 Rzeszów
Oddział w Kielcach
ul. Śniadeckich 31, 25-366 Kielce 
NIP: 813-33-80-514, REGON: 180003786

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Innowacyjne oprogramowanie B2B gwarancją sukcesu
przedsiębiorstwa  WHY  NOT  USA  Sp.  J.”  wg  umowy  o  dofinansowanie  Nr  UDA-
POIG.08.02.00-26-032/11-00  w  ramach  działania  8.2  Wspieranie  wdrożenia  elektronicznego
biznesu typy B2B Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  2007 – 1013, firma  WHY NOT
USA Sp. J. zaprasza do składania ofert na realizację w/w projektu tj. przeprowadzenie analizy
przygotowawczej,  sprzedaż  oraz  wdrożenie  systemu  B2B  (moduł  biznes-partner,  moduł
zarządzania relacjami,  moduł fraud control, implementacja elektronicznej wymiany danych
w  standardzie  EDI  lub  równoważnym  i  zaawansowanego  podpisu  elektronicznego),
przeszkolenie użytkowników systemu wg. poniższych założeń:

ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I USŁUGI EKSPERCKIE

1. Analiza  przygotowawcza  tj.  usługa  ekspercka  polegająca  na  opracowaniu  dokumentu
opisującego projekt funkcjonalny systemu i wszystkie ustalenia związane z jego budową
i wdrożeniem

WARTO ŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1. System  B2B  –  sprzedaż  oraz  wdrożenie  zakupionego  oprogramowania  (moduł  biznes
partner,  moduł  zarządzania relacjami,  moduł  fraud control,  implementacja elektronicznej
wymiany  danych  w  standardzie  EDI  lub  równoważnym  i zaawansowanego  podpisu
elektronicznego)

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE 

1. Szkolenia specjalistyczne dla użytkowników systemu

Projekt „Innowacyjne oprogramowanie B2B gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa WHY NOT USA Sp. J.”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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I. OPIS PROJEKTU DOFINANSOWANEGO Z PROGRAMU POIG DZ IAŁANIE 8.2.

Celem projektu jest optymalizacja procesów biznesowych zachodzących między firmą  Why Not
USA Sp. J.  a jej  partnerami biznesowymi,  poprzez wykonanie w/w działań  przewidzianych do
realizacji w ramach projektu.

System  ten  ma  zintegrować  ze  sobą  systemy  informatyczne  wykorzystywane  zarówno  przez
Wnioskodawcę,  jak  i  partnerów. Dzięki  tej  integracji  realizowane kluczowe procesy biznesowe
zostaną zautomatyzowane i przejdą w płynne operacje eliminując dotychczasową czasochłonność
i pracochłonność ich wykonywania.  

W wyniku realizacji projektu zautomatyzowane zostaną następujące procesy biznesowe:
1. rezerwacje/zamówienia,
2. zarządzanie sprzedażą,
3. sprawdzanie wiarygodności kart kredytowych,
4. raportowanie,
5. przesyłanie dokumentów zgodnie ze standardem EDI lub równoważnym.

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Przedmiotem zapytania jest:  przeprowadzenie analizy przygotowawczej, sprzedaż oraz

wdrożenie systemu B2B (moduł biznes-partner, moduł zarządzania relacjami,  moduł
fraud control, implementacja elektronicznej wymiany danych w standardzie EDI lub
równoważnym  i  zaawansowanego  podpisu  elektronicznego),  przeszkolenie
użytkowników systemu.

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWE GO
1. Rozpoczęcie projektu: z dniem podpisania umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. Oferta powinna być złożona osobiście na piśmie (pod rygorem nieważności).

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANA OFERTY
1. Oferta  (1  egzemplarz  oryginalny)  powinna  zostać  przygotowana  zgodnie  z  wymogami

zawartymi w niniejszym Zapytaniu, w języku polskim w formie pisemnej.
2. Oferta  powinna  być  podpisana  przez  uprawnioną  do  tego  osobę  (lub  osoby),  zgodnie

z zasadami reprezentacji danego Oferenta.
3. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2013 roku do godz.

15:00.
2. Ofertę wraz z załącznikiem należy dostarczyć w wersji papierowej do siedziby spółki pod

adresem: ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów.
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VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający będzie kierować  się  następującymi
kryteriami  i  ich  znaczeniem  oraz  w  następujący  sposób  będzie  oceniać  oferty
w poszczególnych kryteriach:
Maksymalna liczba punktów:   Cena 100 pkt      
RAZEM 100 pkt

2. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą
cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty =
(cena oferty najniżej skalkulowanej x 100): cena oferty ocenianej.

3. W  każdym  z  kryteriów  ocena  będzie  dokonana  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po
przecinku.

4. Zamawiający udzieli  zamówienia Oferentowi,  którego oferta uzyskała największą  liczbę
punktów.

VIII. FORMALNO ŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający  niezwłocznie  po  wyborze  oferty  powiadomi  o  wybranym  Wykonawcy

oferentów, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Oferentowi, którego oferta została

wybrana.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z OFERENTAMI
1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Marcin Nasternak – Członek

Zarządu.
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