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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/NADAJE/2015 
 
[Dotyczy umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-02-023/14-00] 
 
W związku z realizacją projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego 
procesy zdalnej obsługi kampanii audiomarketingowych poprzez udostępnienie partnerom 
platformy SaaS.” przez firmę Nadaje.com, zapraszamy Państwa do składania ofert na 
wykonanie usługi pt.: „Nabycie usług informatycznych i technicznych. Modyfikacje 
powdrożeniowe systemu B2B”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrocław 20.07.2015 
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SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

1) Stosowane pojęcia 
a) Zamawiający – firma Nadaje.com Wojciech Dalętka, z siedzibą Pl. Solny 15, 50-062 Wrocław 

zlecająca wykonanie usługi. 
b)  Oferent – firma składająca ofertę będącą przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego. 
c) Zapytanie Ofertowe - niniejsze zapytanie wraz ze wszystkimi załącznikami. 
d) Specyfikacja techniczna - opis funkcjonalno - techniczny zawierający wykaz prac informatycznych 

i technicznych dotyczących modyfikacji powdrożeniowych systemu B2B (załącznik nr. 2). 
e) Harmonogram prac - harmonogram realizacji projektu pt. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B 

automatyzującego procesy zdalnej obsługi kampanii audiomarketingowych poprzez udostępnienie 
partnerom platformy SaaS.” (Cz. B - załącznik nr 1) 

f) NDA - podpisywana przez Oferenta umowa o zachowaniu poufności (załącznik nr 3) 
g) Przedmiot Zamówienia - przedmiot określony w punkcie 3) Zapytania Ofertowego oraz w 

Specyfikacji technicznej (załącznik nr. 2). 
 

 

2) Dane zamawiającego 

 

Nadaje.com Wojciech Dalętka 
Pl. Solny 15 
50-062 Wrocław 
NIP: 687 176 69 84 
REGON: 020405610 

 
Dane kontaktowe 

 

Nadaje.com Wojciech Dalętka 
Gen. Maczka 25A/3 
52-201 Wrocław 
Tel. 508 414 494 

 

3) Opis projektu i przedmiot Zapytania Ofertowego 

 
a. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie zadania: „Nabycie usług informatycznych i 

technicznych. Modyfikacje powdrożeniowe systemu B2B”.  

b. Celem modyfikacji platformy/oprogramowania portalu jest wdrożenie komercyjne systemu B2B, 

która zapewni grupie użytkowników narzędzia efektywnie wspierające zarządzanie kampaniami 

audio marketingowymi w modelu SaaS. Przewiduje się świadczenie e-usługi na rynku krajowym 

oraz zagranicznym w publicznych sieciach telekomunikacyjnych dla wszystkich grup docelowych. 

E-usługa będzie dostępna na komputerach klasy PC oraz urządzeniach opartych na systemie 

Android (smart fony i tablety).  

c. Ofertę na wykonanie modyfikacji powdrożeniowych systemu B2B należy przygotować w oparciu o 
szczegółową Specyfikację techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania 
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Ofertowego. Specyfikacja techniczna zostanie udostępniona Oferentowi po podpisaniu 
zobowiązania do zachowania poufności – załącznik nr.3. 

 
 

d. Termin wykonania usługi nie może przekroczyć terminów zawartych w harmonogramie prac – cz. 
B – załącznik nr.1 – Formularz ofertowy, przy założeniu że umowa zostanie podpisana w 
terminach określonych w punkcie 6.  

 
 

4) Termin i sposób złożenia oferty 

 

Ofertę w języku polskim wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami (załącznikami) należy 

dostarczyć na Formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 na adres: ul. Gen. 

Maczka 25A/3, osobiście lub mailem: serwery@nadaje.com  

 
w terminie – do 27.07.2015 r. do godziny 16:00. 

 
1. Oferent wypełnia wszystkie pola w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1). 
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie 

pisemnej na adres siedziby Zamawiającego. 
3. Zarówno Oferta (załącznik nr.1) jak i NDA (załącznik nr.3) musi być podpisana przez osoby 

upoważnione do reprezentowania oferenta zgodnie z reprezentacją określoną w dokumentach 
rejestrowych Oferenta. Jeżeli z dokumentu lub dokumentów określających status prawny Oferenta 
wynika, iż do reprezentowania Oferenta upoważnionych jest łącznie kilka osób, to dokumenty 
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Oferta/NDA musi być 
podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub pełnomocnika, przy czym w 
tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta nie zawierająca pełnego zakresu 
przedmiotu zapytania zostanie odrzucona. 

5. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości lub braków formalnych złożonej oferty, Zamawiający taką 
ofertę odrzuca i informuje o tym fakcie Oferenta. W takim wypadku Oferent ma prawo złożyć 
poprawioną ofertę jeszcze raz, jednak w terminie zgodnym z Zapytaniem Ofertowym. 

6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.  

 

 

5) Warunki przeprowadzenia konkursu i wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

1. Rozpatrzenie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 28.07.2015 r. do godziny 
20:00.  

2. Po rozpatrzeniu ofert powstanie lista rankingowa oferentów w kolejności zgodnej z obranymi 
kryteriami przedstawionymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym w ust.3 (poniżej)  

3. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 
a. Rozpatrywane będą tylko ważne oferty, które spełniają poniższe warunki: 

i. Oferent złożył ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami w punkcie 3) – ‘Termin i sposób 
złożenia oferty’ niniejszego Zapytania ofertowego.  
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ii. Oferent posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zleceń (weryfikacja na 
podstawie opisu w Formularzu ofertowym. 

b. Oferty spełniające wymagania określone w p.5-3a  zostaną poddane ocenie na podstawie 
dodatkowego kryterium wyboru, jakim jest - Cena – najkorzystniejsza cena, która oznacza 
najniższą łączną cenę zakupu usługi „Nabycie usług informatycznych i technicznych. Modyfikacje 
powdrożeniowe systemu B2B”.  

c. Na podstawie dodatkowego kryterium wyboru zdefiniowanego w ust. 3b powstanie Lista 
rankingowa – Oferenci (oferty) zostaną uszeregowani od najniższej do najwyższej ceny. Za 
najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o najniższej cenie.  

 
4. Zamawiający zastrzega możliwość dodatkowych negocjacji w zakresie ceny, warunków płatności 

oraz terminu realizacji usługi tylko z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zgodnie z 

kryteriami wyboru – ust. 3. 

5.  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.  

 

6) Warunki podpisania umowy 

 
1. Zamawiający poinformuje Oferenta o wyborze przedstawionej przez niego oferty za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie zgodnie z danymi podanymi w 
ofercie. Informacja będzie również zawierać propozycję terminu podpisania Umowy, przy 
założeniu, że Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze w godzinach 
8-16 w ciągu 3 dni od daty wyboru i nie później niż do 30.07.2015. 

2. Oferent zobowiązuje się do podpisania Umowy wraz z załącznikami w siedzibie Zamawiającego    
w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o wyborze 
oferty Oferenta przez Zamawiającego.  

3. W wypadku niedotrzymania przez wybranego Oferenta terminu określonego w ust. 1, przy 
jednoczesnym zachowaniu postanowień ust. 2, przyjmuje się, że Oferent automatycznie 
rezygnuje z podpisania umowy. W takim wypadku nastąpi wyznaczenie oraz poinformowanie 
nowego Oferenta, zgodnie ze sporządzoną wcześniej listą rankingową. Jeżeli zostanie 
wyznaczony nowy Oferent, obowiązują go wszystkie zasady przedstawione niniejszym 
Zapytaniem Ofertowym. 

 

 

 

Załączniki do Zapytania Ofertowego:  
 

1. Wzór oferty – Formularz ofertowy 
2. Specyfikacja funkcjonalna 
3. Wzór zobowiązania o zachowaniu poufności (NDA) 

 
 
 
 
 

Data i podpis Zamawiającego  
20.07.2015 Wojciech Dalętka 

 


