Warszawa, dnia 30.05.2014r.

Zapytanie ofertowe
Zamawiający:

IVV MEDIA SPÓŁKA Z O. O.
Aleje Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa,

W związku z realizacją projektu zatytułowanego „Strefa Importera, system B2B w IVV Media”,
współfinansowanego w ramach działania 8.2 PO IG, IVV Media Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o
składanie ofert na wykonanie prac w zakresie stworzenia systemu informatycznego B2B.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Spółka oczekuje od Wykonawcy wykonania systemu B2B – wydzielonej osobnej sekcji serwisu
magazynwino.pl. System pozwoli importerom wina zamieszczeniu danych o profilu swojej
działalności, ofercie i punktach sprzedaży. Przewidziana jest rozbudowana baza win ( wraz z ich
kompletnymi parametrami ), baza wydarzeń winiarskich, baza ogłoszeń, baza punktów sprzedaży.
Dostęp do platformy będzie częściowo płatny. System musi być stworzony za pomocą technologii
zapewniającej wysoką skalowalność w zakresie rozbudowy systemu. Wymagane jest zastosowanie
formuły SaaS, przez co system będzie dostępny dla wszystkich klientów spółki.
System informatyczny B2B składający się z następujących elementów :
a. Specyfikacja Techniczna Systemu Informatycznego B2B, który powstanie w ramach
realizacji podpisanej umowy. Wykonawca Projektu dokona szczegółowej analizy potrzeb
i zidentyfikuje wszystkie procesy i przypadki użycia do zrealizowania w projekcie.
b. Projekt Systemu opracowany na podstawie specyfikacji technicznej.
c. System Informatyczny B2B stworzony na podstawie opracowanego uprzednio projektu i
dokumentacji technicznej oraz przekazanie wyłącznej licencji na stworzony system
informatyczny B2B.
d. Testy, poprawki systemu, ustalenie ostatecznych parametrów systemu informatycznego
B2B
e. Instalacja systemu Informatycznego B2B we wskazanym przez zamawiającego Data
Center.
ŁĄCZNY WYMIAR PRACY
Oferent składając ofertę akceptuje łączny wymiar pracy w ramach niniejszego zapytania na poziomie
1180 roboczogodzin.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Lipiec 2014 – listopad 2014.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
Oferta musi zawierać:






Pełne dane oferenta
Datę sporządzenia i datę ważności oferty wraz ze wzmianką, iż oferta jest co najmniej 90 dni.
jak również z informacją, iż została przygotowana w odpowiedzi na niniejsze zapytanie
ofertowe.
Cenę netto zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych bądź częściowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany zapytania bez podania przyczyn.
W przypadku braku zgody na podpisanie przez wybranego oferenta umowy zaproponowanej przez
zamawiającego, umowa ta zostanie przedstawiona do podpisania kolejnemu oferentowi
SPOSÓB OCENY OFERT
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji kompetencji oferentów
W przypadku pozytywnej weryfikacji kryterium dla ofert będzie w 100% cena.
SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
Ofertę można składać na jeden z poniższych sposobów:



W formie elektronicznej na adres: k.piecychna@magazynwino.pl
W formie papierowej w biurze spółki: IVV Media Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 107, 02-011
Warszawa.

Oferta może zostać złożona na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego
Termin składania ofert: 25.06.2014r.
Niniejsze zapytanie zostało zamieszczone na stronie www.magazynwino.pl oraz w biurze spółki.

Warszawa, dnia …. Czerwca 2014r.

OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe IVV Media Sp. z o.o. z dnia …………..r. na wykonanie Systemu
informatycznego B2B,
NAZWA I DANE OFERENTA składa niniejszym ofertę na wykonanie prac objętych zapytaniem
ofertowym akceptując łączny wymiar pracy na poziomie 1180 roboczogodzin.
Wynagrodzenie łączne … powiększone o należny podatek VAT. Wynagrodzenie za prace nad
poszczególnymi elementami systemu B2B:
1. … zł netto za prace związane z przygotowaniem specyfikacji Technicznej Systemu
Informatycznego B2B.
2. … zł netto za prace związane z wykonaniem Projektu Systemu opracowanego na podstawie
specyfikacji technicznej.
3. … zł netto za wykonanie Systemu Informatycznego B2B stworzonego na podstawie
opracowanego uprzednio projektu i dokumentacji technicznej oraz przekazanie wyłącznej
licencji na stworzony system informatyczny B2B.
4. … zł netto za Testy, poprawki systemu, ustalenie ostatecznych parametrów systemu
informatycznego B2B
5. … zł netto Instalacja systemu Informatycznego B2B w Data Center.

Termin realizacji zamówienia Lipiec 2014 – listopad 2014.

Okres ważności oferty 90 dni.

Okres ważności oferty 90 dni.

W imieniu oferenta:
PODPIS

