
 

 

Szczecin, 02-05-2013 
 

ZAPYT ANIE OFERTOWE  
 
Tytuł projektu: 
 
 „Wdrożenie systemu B2B w celu zwiększenia efektywności współpracy 
między Ata Szczecin a kluczowymi kontrahentami.” 
 
Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-32-035/12-00. 
  
 
W związku z realizacją projektu, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na 
zakup poniżej wyspecyfikowanej usługi związanej z realizacją zadań przewidzianych 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, to jest: 
 

Usługa Ekspercka - Wykonanie analizy przed-wdrożeniowej. Celem usługi jest 
zdefiniowanie szczegółów procesów podlegających optymalizacji i cyfryzacji. 
 
Wyżej wymieniona usługa ma na celu realizację Działania 8.2 w 

przedsiębiorstwie  
ATA Szczecin Sp. z o.o., czyli wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B. 

 
Przygotowanie dokumentacji analizy przedwdrożeniowej – proces analizy 

przedwdrożeniowej ma na celu określenie wszystkich procesów zachodzących w 
firmie będących przedmiotem przetwarzania przez system informatyczny.  

Zamawiane opracowanie ma za zadanie określić zestaw procesów 
kluczowych oraz listę wymagań stawianych systemowi wraz z proponowanymi 
rozwiązaniami technicznymi oraz softwarowymi. Powinno ono zawierać zakres 
funkcjonalny zastosowanych modułów standardowych systemu zintegrowanego  i 
zaprojektowanych specyficznych dodatkowych funkcjonalności do system 
zintegrowanego. Określi ona również szczegółowo zakres wymiany danych w formie 
elektronicznej oraz procesy przetwarzania danych odbywające się  
w poszczególnych podmiotach uczestniczących w wymianie.  

 
W analizie muszą się znaleźć informacje dotyczące składu zespołów 

wdrożeniowych, osób kierujących projektem oraz proponowany harmonogram 
etapów wdrożenia. 
 
Termin realizacji usługi wymienionej w zapytaniu:            . 
 
Złożona oferta powinna zawierać: 

o nazwę i adres oferenta, 
o datę sporządzenia, 
o wartość oferty netto oraz z podatkiem VAT, 
o termin ważności oferty, 
o warunki i termin płatności. 

 
 
 
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 
 



 

 

Lp. Nazwa Sposób oceny Maksymalna 
ilość 

punktów 
1 Cena 

całkowita 
Porównanie cen oferentów  90 

2 Doświadczenie  Oferent ma doświadczenie w realizacji zadań 10 

   100 

 
Oferty należy składać w siedzibie spółki, przesłać pocztą elektroniczną na adres:  
sekretariat@ataszczecin.com.pl 
lub pocztą tradycyjną na adres siedziby spółki: 
„Oferta 8.2 POIG” 
ATA SZCZECIN Sp. z o.o. 
ul. Granitowa 7A 
70-750 Szczecin 
 
Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią wniosku o dofinansowanie 
złożonego przez Zamawiającego. Wniosek jest przygotowany do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. 
 
Termin składania ofert upływa dnia: 14.05.2013 roku. 
 
Oferta powinna być ważna do dnia: 30.06.2013 roku. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez 
podania uzasadnienia. 
 
Jako załącznik nr 1 do niniejszego zapytania Zamawiający przedstawia przykładowy 
formularz oferty. 
 
 
Zamawiający zastrzega, że postępowanie ofertowe może zamknąć w przypadku 
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego a także to, że może 
wybrać do poszczególnych zadań najkorzystniejszych oferentów (wybór ofert 
cząstkowych). 
 
W wypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Grzegorzem 

Szczęsnym pod numerem telefonu: +48 91 421 38 00. 

 
 

 Z poważaniem 

 Grzegorz Szczęsny 

      

 

                  

 



 

 

Załącznik nr 1 – Wzór oferty handlowej: 
 
Data sporządzenia oferty:_____________________ 
 
Nazwa Oferenta:____________________________ 

 
Adres oferenta:_________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
 
Warunki płatności:_______________________ 
 
Termin płatności:________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Termin ważności oferty: __________________ 
 
 
Podpis osoby upoważnionej: 
 
 

 

Usługa (definicja usługi) Cena netto Cena brutto 

Usługa Ekspercka - Wykonanie analizy przed-
wdrożeniowej. Celem usługi jest zdefiniowanie 
szczegółów procesów podlegających 
optymalizacji i cyfryzacji. 

29000,00 

 

RAZEM WARTOŚĆ OFERTY 4000,00 
 


