Gliwice, dnia 01.02.2014

Zapytanie ofertowe nr 2/RPSL/1.2.3/2013
Dotyczące dostawy licencji na system świadczenia reklamy kontekstowej w ramach projektu:
„Analiza językowa – szansą firmy Open Innovation na rozwój oferowanych usług”
A. ZAMAWIAJĄCY:
Open Innovation Ewa Gawlik
NIP: 631-238-67-80
Regon: 241 95 85 12
Adres: 44-152 Gliwice, ul. Storczyków 6,
Telefon: 693-955-022
B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa licencji na oprogramowanie zgodne ze specyfikacją określoną w zakresie
zamówienia.
C. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE DOSTAWĘ:
Licencji na system świadczenia reklamy kontekstowej obejmujący:
-

Moduł umożliwiający klientom na dobranie odpowiednich kryteriów pod względem
kategorii, słów kluczowych tagów do wyświetlanych na stronie reklam;

-

Zewnętrzny interface;

-

Zewnętrzne API umożliwiające synchronizację baz z aplikacjami podmiotów
zewnętrznych.

Przedmiot zamówienia musi być wykonany z zastosowaniem poniższych technologii:
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Ruby on Rails, Java Script, JRuby, CSS, HTML.
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D. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 24.03.2014r.
E. KRYTERIUM WYBORU OFERT:
Kryteria konieczne:
Złożenie na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 niniejszego zapytania
ofertowego, w określonym terminie oferty, która powinna zawierać takie informacje jak:
- Pełna nazwa dostawcy;
- Adres, numer telefonu oraz numer NIP dostawcy;
- e-mail do kontaktów roboczych;
- PKD działalności spójne z zakresem zamówienia;
- Cenę netto i brutto całości zamówienia;
- Termin ważności oferty;
- Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub
opisany pieczęciami imiennymi.
Związanie złożoną ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Kryterium decydujące:
- 100% cena
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podzielenia oferty na oferty częściowe
w przypadku, gdy tego typu działanie zmierzało do uzyskania bardziej korzystnej
ekonomicznie oferty.
F. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
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1. Ofertę należy złożyć w terminie do 14.02.2014r. do godz. 12:00.
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-

Poczty elektronicznej na adres: e.gawlik@poczta.fm
(skany dokumentów z podpisem i pieczęcią);

-

pocztą/kurierem;

-

lub też dostarczone osobiście do siedziby zamawiającego.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
G. DODATKOWE INFORMACJE:
1) Płatność za usługę nastąpi przelewem w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury; podstawą do wystawienia faktury
będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi.
2) Informacje szczegółowe można uzyskać bezpośrednio od zamawiającego. Zapytania
o informacje szczegółowe prosimy kierować na adres e-mail: e.gawlik@poczta.fm lub
pod tel.: 693-955-022.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia bez
podawania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do wyjaśnienia treści
złożonej oferty.
4) W przypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia w określonym terminie
dostawca zobowiązuje się do wypłaty kary umownej zgodnie z projektem umowy
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

1. Projekt umowy
2. Formularz oferty
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Załączniki:

