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Warszawa, dnia 2.11.2015 

 

Zapytanie ofertowe  

na wyłonienie wykonawcy poniższych usług: 

 

1. Audyt osiągniętych funkcjonalności 

 

w ramach realizacji projektu „Wdrożenie systemu B2B w firmie Architekt Tomasz Bojko w celu 

automatyzacji obiegu informacji i przepływu dokumentów” 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): 

 

Architekt Tomasz Bojko 

Orzycka 6 lok. 73 

02-695 Warszawa 

tel.: 604 211 190, faks: 22 390 58 40 

NIP: 7131187899 

 

II. Przedmiot zamówienia 

 

Audyt osiągniętych funkcjonalności ma dać odpowiedź na pytanie, czy wszystkie funkcjonalności 

systemu zostały osiągnięte. Ponadto wykonawca audytu powinien określić kierunki doskonalenia 

platformy oraz ewentualne obszary, w których należy podjąć działania korygujące. 

Wynikiem przeprowadzonego audytu ma być raport. 

 

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. 

 

IV. Kryteria formalne oferty 

Oferta powinna: 

− obejmować kompleksowe  wykonanie prac  wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym 

− być złożona w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) 

− być opatrzona datą 

− zawierać dane Oferenta, tj. nazwa, adres siedziby, NIP, dane osoby do kontaktu 
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− być podpisana przez osoby upoważnione 

 

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 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. 

 

VI. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie Oferenci winni dostarczyć Zamawiającemu 

 

1. Oferta na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 

VII. Miejsce składania ofert 

 

Oferty należy przesłać przesyłką pocztową/kurierską lub dostarczyć osobiście na adres: Architekt 

Tomasz Bojko, ul. Orzycka 6 lok. 73, 02-695 Warszawa 

 

Osoba udzielająca informacji: Tomasz Bojko,  e-mail: tomasz@bojko.pl; tel. 604 211 190 

 

VIII. Terminy 

 

Termin składania ofert: 9.11.2015 r. do godziny 15.00. W przypadku ofert przesłanych przesyłką 

pocztową/kurierską decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego. 

 

Termin podpisania umowy: do 16.11.2015 r. 

 

Ostateczny termin na dostawę przedmiotu zamówienia: 30.11.2015 r. 

 

IX. Okres ważności oferty 

 

Okres ważności oferty: 30 dni od wystawienia oferty. 

 

 

Z poważaniem,  

 


