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Białystok, 2010-01-29

Zapytanie ofertowe.
I. ZAMAWIAJĄCY
Euro-Bial Sp. J. A.Matowicki, J.Wardecki, G.Piech, W.Piech
ul. Komunalna 4B, 15-197 Białystok
NIP: 966-00-75-983, REGON: 050411678, KRS: 0000005205
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji, dostawa sprzętu oraz wdrożenie i szkolenia
Użytkowników w ramach projektu informatycznego, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik „Charakterystyka systemu B2B” – dostępny w
siedzibie firmy.
3. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien podać całościową kwotę netto za przedmiot zamówienia opisany w załączniku
wliczając cenę analizy przedwdrożeniowej, cenę licencji, cenę usług wdrożeniowych, cenę szkoleń oraz
innych niezbędnych kosztów potrzebnych do należytego wykonania zamówienia.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta oraz numer NIP,
- podpisana przez wykonawcę.
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: admin@eurobial.pl, faksu na nr: + 48 85 676 80 04, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul.
Komunalna 4B, 15-197 Białystok
do dnia 2010-03-31.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 2010-04-01, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Euro-Bial.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofret.
V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 75%
2 – Ocena kompetencji wykonawcy 25%
VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Nina Szeszo pod numerem telefonu + 48 85 676 80 16 oraz adresem
email: Nina.szeszo@euro-bial.pl
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