
 
Dotacje na innowacje 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

Warszawa, dnia 25.04.2013 r.  

 

 

Zapytanie ofertowe na: 

 Zakup usługi doradczej o charakterze informatyczno-technicznym 

dotyczącej opracowania szczegółowej specyfikacji systemu zawierającej 

opis cech systemu B2B dostosowanego do potrzeb Grupy Producentów 

Idealsad Sp. z o.o. oraz jej partnerów.  

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

Tytuł projektu:  Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność 

współpracy pomiędzy Spółką IDEALSAD, a jej partnerami biznesowymi 

poprzez automatyzację wymiany danych 

 

I. Zamawiający:  

Grupa Producentów Idealsad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kamieńszczyzna 10, 96-514 Rybno 

NIP: 8341774942 

REGON: 750819819 

tel.: 46 861 14 33, fax: 46 861 14 33 

 

II. Miejsce publikacji zapytania ofertowego:  

Zapytanie ofertowe dostępne jest w publicznie dostępnym miejscu w siedzibie 

Grupa Producentów Idealsad Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej firmy 

www.idealsad.pl 

 

III. Przedmiot zamówienia:  

Zakup usługi doradczej o charakterze informatyczno-technicznym dotyczącej 

opracowania szczegółowej specyfikacji systemu zawierającej opis cech systemu 

B2B dostosowanego do potrzeb Grupy Producentów Idealsad Sp. z o.o. oraz jej 

partnerów. 

http://www.idealsad.pl/
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W ramach niniejszego projektu inwestycyjnego Idealsad Sp. z o.o. planuje zakupić 

od firmy informatycznej system B2B, który będzie rozwiązaniem 

odpowiedzialnym za automatyzację procesów biznesowych poprzez wymianę 

informacji i dokumentów firmowych podpisanych cyfrowo pomiędzy Grupą 

Producentów Idealsad Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi. W ramach 

integracji projektowanego systemu B2B i systemów partnerów wykorzystywany 

będzie podpis elektroniczny. Ww. system Beneficjent zakupi w postaci Wartości 

Niematerialnej i Prawnej. Przed przystąpieniem do opracowania systemu B2B 

niezbędne jest przeprowadzenie następującej usługi doradczej, która jest 

przedmiotem niniejszego zamówienia: 

 usługa doradcza o charakterze informatyczno-technicznym dotycząca 

opracowania szczegółowej specyfikacji systemu zawierającej opis cech 

systemu B2B dostosowanego do potrzeb Beneficjenta oraz jego partnerów. 

Wyniki tej analizy pozwolą Beneficjentowi na określenie zakresu funkcjonalności 

systemu B2B, które odpowiadają na potrzeby firmy oraz jej kontrahentów. 

Przeprowadzenie ww. usługi doradczej umożliwi przygotowanie najwyższej 

jakości systemu informatycznego B2B, który będzie w pełni dostosowany do 

potrzeb Beneficjenta oraz jego partnerów biznesowych. Zatem należy uznać, że 

ten wydatek jest niezbędny, aby osiągnąć zakładane cele projektu. Brak analizy 

znacząco obniżyłby jakość i użyteczność planowanego do opracowania systemu 

informatycznego. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia: 

Nieprzekraczalny termin realizacji usługi – do 30.09.2013 r. 

 

V. Sposób przygotowania oferty: 

1. Złożona oferta powinna zawierać:  

 Nazwę i adres oferenta; 

 Wartość oferty; 

 Termin ważności oferty; 

2. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub 

opatrzona pieczątka firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być 

podpisana przez oferenta.  

3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź 

odebrana osobiście przez kupującego. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona do oferenta bez otwierania. 
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VI. Miejsce składania ofert: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Grupy Producentów Idealsad Sp. z o.o., 

Kamieńszczyzna 10, 96-514 Rybno. 

2. Termin składania ofert upływa 14 dnia od ukazania się ogłoszenia, 

tj. 09.05.2013 r. 

 

VII. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

a. Cena - 100 % 

Sposób oceny ofert: 

1. KC – kryterium ceny: 

 Cena minimalna – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert, 

 Cena oferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie, 

 KC = Cena minimalna/Cena oferty x 100 pkt. 

 

VIII. Osoba upoważniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:  

 Janusz Kubiak – Prezes Zarządu,  

 tel. (46) 861-14-33, 

 e-mail: owoce@idealsad.pl 

 

IX. Rozstrzygniecie postępowania ofertowego 

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na 

stronie internetowej Grupy Producentów Idealsad Sp. z o.o. www.idealsad.pl 

mailto:owoce@idealsad.pl
http://www.idealsad.pl/

