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oFERT

ZAPYTANtA OFERTOWEGO

zto2oruvcn w RAMAcH

1/ RPMA.o1.02.00-14-ss8u16

dotyczqcy wykonania uslugi zwiqzanej z realizacjq Projektu R PMA.01.02.00- t4-5581,/1,6 ,,Prace
bodawcze nad stworzeniem nowoczesnych olgorytm6w wspierojqcych procesy sprzedo2owe"
wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego w romoch: Osi
Priorytetowej I ,,Wykorzystanie dzialalnoici badowczo-rozwojowej w gospodorce" Dzialanio
7.2,,Dzialalnoii badowczo-rozwojowa przedsiqbiorstw" Regionolnego Programu Operocyjnego
Wojew6dztwa Mazowieckiego no lota 2014-2020

zAMAWTAJACY

AlterPage Sp. z o.o.
ul. Alzacka 16/2

03-972 Warszawa
NIP: 5213653177

tel. +48 600337557
+48 606242774

http://a lterpase. ol
kontakt@a lterpage.pl

KOMISJA OCENIAJACA W SKTADZIE:

Piotr Sobieszczak

-

przewodniczEcy komisji

Michal Strzelczyk

-

czlonek komisji

Jakub Puczylowski

-

czionek komisji

SPOSOB UPUBTICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe nr. 1/ RPMA.01. O2.O0-L4-5581q6 zostato upublicznione w nastqpujacy
soos6b:
- w dniu 30.1-1.2016 r. na stronie internetowej alterpage.pl zostala opublikowana trese zapytania

ofertowego wraz z zalqcznikie m w postaci formularza oferlowego
- w dniu 30.1"1.2016 r. zapytanie ofertowe zostaio przestane poprzez wiadomodi email do

nastqpujqcych podmiot6w:
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a)Akademia G6rn iczo-H utnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie na adres:
aleksandra.woidvla@agh.edu.pl
b) Wy2sza Szkola Informatyki Zarzqdzania iAdministracji w Warszawie na adres:
e. piechota @ dobra uczelnia. p I
c) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa Dqbrowskiego w Warszawie na adres:

ctt@wat.edu.pl
d)Wy2sza Szkota Informatyki Stosowanej i Zarzqdzania w Warszawie na adres: wit@wit.edu.pl

TERMIN SKTADANIA OFERT:

Termin sktadania ofert rozpoczql siq w dniu 30.11.2016 r. i planowo miat zakoriczyd siq07.12.2016
r. W zwiqzku z brakiem ofert termin byl wydlu2any w nastqpujqcy spos6b:

a)

z 07 .72.2OL6 r.

b\

z 14.12.2016 r. do 27.t2.2OI6 r.

cl

z

d)

228.I2.20L6 r. do 04.01..2016 r. - brak ofeft

e)

z O4.OL.2017 r. do 11.01..2017 r.

do L4.72.2Of6 r. - brak ofert

-

2I.I2.2OL6 r do 28.L2.20I6 r. -

brak ofert
bra k

ofert

- jedna oferta

MIEJSCE I SPOSOB SKIADANIA OFERT:

Oferty

a)
b)

c)

na le2ato skiada6:

przesytajqcje drogq elektronicznq na adres e-mail: kontakt(aa lterpage. p I
osobidcie w siedzibie Zamawiajqcego: ul. Alzacka L6/2, 03-972 Warszawa
drogq pocztowA na adres: ul. Alzacka 1,6/2,03-972Warszawa

WYKAZ ZTOzONYCH OFERT
Lp.

Nazwa Oferenta

Data wptyniqcia oferty

Spos6b zloienia oferty

I

Wy2sza Szkota lnformatyki

70.0L.20T7 r.

Osobiicie w siedzibie

Zarzqdzania i Administracji w
Warszawie, ul. Meksykaf ska
6, 00-001 Warszawa

ZamawiajAcego
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W zapytaniu ofertowym Zamawiajqcy postawil 6 warunk6w (wymog6w):

Warunek 1:
Podmiot musiat byi jednq z poni2szych form:
- podstawowq jednostkE organizacyjnq uczelni w rozumieniu statut6w tych uczelni

- jednostka naukowq Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o

Polskiej Akademii Nauk,
- instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach

badawczych,
- innq jednostkq organizacyjnq niewymienionq powyiej, posiadajqcq siedzibq na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, bqdqcq organizacjE prowadzqcq badania i u powszech n iajqcq wiedzq w

rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporzqdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2Ot4 r.
uznajqcego niekt6re rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnQtrznym w zastosowaniu art. 107
108 Traktatu (Dz. Urz.

U

E L 187 z

i

26.6.2074, str. 1) o raz p rzyzna na katego riq nau kowq A+, A albo B,

o kt6rej mowa w art.42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki

Warunek 2:
Podmiot musiat posiadai wiedzq i doiwiadczenie w badaniach, kt6re byly przedmiotem projektu.
Warunek 3:
Podmiot musial dysponowai potencjaiem technicznym do wykonania zam6wienia.
Warunek 4:
Podmiot musiai dysponowai osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia.
Warunek 5:
Znajdowai siq w sytuacji ekonomicznej ifinansowej, kt6ra pozwoli na nale2yte wykonanie
zam6wienia.

Warunek 6:
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Unia Europejska
EuropejskiFundusz
Rozwoju Regionalnego

W trakcie realizacji projektu zaprosii do testowania i opiniowania produktu potencjalnych

u2ytkownik6w koricowych
Komisja oceniajqca otrzymanA ofertg ocenita,2e wszystkie postawione przed Oferentami warunki
zostaiy spelnione.

ocENA poD KATEM KRyrERr6w wveoRu oFERTy
Ze wzglqdu na spelnienie przez

Oferenta wszystkich 6 wymog6w okreSlonych w Zapytaniofertowym, oferta zostala dopuszczona do oceny punktowej. Ocena oferty w niniejszym
postqpowaniu w ka2dej z czq6ci przedmiotu zam6wienia zostaia dokonana wg. nastqpujqcych
krvteri6w:

a)

Kryterium 1: Cena -waga:80 % (80 pkt)
Waga oferty = (148 900

b)

zl/ 148 9OO

zt)

x 80 pkt = 80 pkt

Kryterium 2: Wcze5niejszy Termin realizacji- waga: 20% (20 pkt)
Waga oferty =(12 tygodni/ 12 tygodni)x 20 pkt = 20 pkt

Lp.

Nazwa Oferenta

Kryterium

1".

Wy2sza Szkola

80

1

Kryterium 2

Razem punkty

20

100

Informatyki
Zarzqdzania

i

Administracji w
Warszawie ul.

Meksykafska 6,
00-001 Warszawa

WSKAZANIE WYBORU OFERTY WRAZ Z UZASADNIENIEM
Z racji spetnienia przez

Oferenta wyznaczonych warunk6w uczestnictwa w postepowaniu oraz

przyjQte kryteria zlo2onych ofert, Komisja oceniajqca wybrala ofertq zfo2onq przez Wy2szq Szkolq

lnformatyki Zarzqdzania i Administracji w Warszawie ul. Meksykariska 6, 00-001 Warszawa
DATASPORZADZENIAWRAZZ PODPTSEM OSOBYODPOWTEDZTALNEJT..I,,.-rp3cl,:
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