System Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 140
41-208 Sosnowiec

Sosnowiec, 01.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy: rozbudowy strony internetowej wraz z tłumaczeniem na wersje
obcojęzyczne w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” PO IG, lata
2007-2013.
Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej dotyczącej
rozbudowy strony internetowej firmy System Sp. z o.o. w ramach Działania
6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku
międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68,
poz. 414 z późn. zm.).
Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w System Spółka z o.o.
Termin realizacji projektu: 01.12.2013 – 30.11.2015
Nr wniosku: WND-POIG.06.01.00-24-151/13
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4.







Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rozbudowie
strony internetowej wraz z tłumaczeniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 rozbudowa podstron
 dodanie zakładek
 dodanie banerów, zdjęć, miniatur graficznych
 dopisywanie newsów, możliwość edycji tekstu na
poszczególnych podstronach i zakładkach
 formularz kontaktowy
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Złożona oferta powinna zawierać:
nazwę i adres oferenta,
datę sporządzenia,
datę ważności oferty,
cenę całkowitą netto,
warunki i termin płatności,
maksymalny czas realizacji,

 informację o posiadanym doświadczeniu,
 podpis wykonawcy wraz z pieczątką firmową.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i być
opatrzona pieczątką firmową.
Oferta może być przesłana:
 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kopacz@systemsosnowiec.pl
 za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru na adres: ul.
Wojska Polskiego 140, 41-208 Sosnowiec
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.system-sosnowiec.pl
oraz w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.
Osoba do kontaktu: Daniel Kopacz - tel.: 32 290 30 60
Termin składania ofert upływa w dniu: 10.08.2014
Termin realizacji: 10.08 – 30.08.2014
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Maksymalna
Lp.
Nazwa
ilość punktów
1. Doświadczenie w rozbudowie/modernizacji stron
10
internetowych min. 2 lata
2. Cena
50
3. Termin płatności
40
Razem

100

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w
oparciu o wymienione wyżej kryteria.

