Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Warszawa, dnia 01.07.2014 r.

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr E1 / 02

Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu
27.06.2014 roku w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu
B2B 8. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na realizację projektu
inwestycyjnego pt. „Wdrożenie platformy komunikacji biznesowej B2B do zarządzania
i automatyzacji procesów w agencji marketingowej Helios”
1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Zakup analizy prawnej - 6 rbd
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: po 01.08.2014
Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego: nie później niż do dnia 30.09.2014
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Informacje podglądowe:
Projekt polega na wdrożeniu 10 modułów składających się na zintegrowany system B2B. Za
pomocą nowego systemu odbywać się będzie wymiana informacyjna pomiędzy systemem
Wnioskodawcy i partnerami biznesowymi firmy. Budowa systemu informatycznego umożliwi
pełną automatyzację i integrację procesów biznesowych prowadzonych z partnerami.
Głównym silnikiem systemu oraz podstawą działania modułów oparta będzie o PHP5,
najpopularniejszy język do tworzenia skryptów po stronie serwera. Dane przechowywane będą
w bazie danych MySQL lub PostgreSQL. System będzie wykorzystywał rozwiązania z zakresu
komunikacji elektronicznej (EDI) oraz integracji, synchronizacji i współpracy technologicznej
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pomiędzy partnerami biznesowymi. Będzie obsługiwał różnorodne formaty wymiany danych
(np. XML, TXT, CSV). Transmisje danych za pomocą systemu będą kodowane (SSL). Projekt
przewiduje wdrożenie dwóch usług w formule Software-as-a-Service.
Szczegółowa specyfikacja planowanego do wdrożenia systemu informatycznego udostępniania
jest w siedzibie Zamawiającego.
Analiza prawna
Analiza prawna (szt.1) pozwoli wyeliminować wszelkie ryzyka prawne związane z wdrożeniem
projektu i późniejszym funkcjonowaniem systemu informatycznego. Analiza ta pozwoli firmie
Helios Robert Chełchowski odpowiednio przygotować się od strony prawnej do współpracy z
partnerami m. in. poprzez odpowiednio skonstruowane zapisy na temat wymiany danych i
informacji poufnych. Dodatkowo efektem analizy prawnej będzie szczegółowy raport
zawierający opis dotyczący konsekwencji wdrożenia systemu, jego ocenę w zakresie zgodności
z prawem oraz zalecenia mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem lub
zmierzające do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz systemu w zakresie
rozwiązań prawno-organizacyjnych

3. Warunki składania ofert:
1. Oferta będzie zawierać wskazanie formy umowy i rozliczenia – faktura VAT.
2. Oferta będzie zawierać szczegółowy opis doświadczenia Oferenta w przedmiocie
zapytania ofertowego, w tym wskazanie dotychczas zrealizowanych zadań z zakresu
zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kompetencji i
doświadczenia oferenta (np. referencje).
3. Cena oferty będzie stanowić wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej
umowy.
4. Cena oferty powinna składać się z iloczynu liczby roboczodni na wykonanie
poszczególnej analizy oraz stawki roboczodnia w kwocie netto.
5. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru przedmiotu
umowy, podpisany przez pracowników Zamawiającego upoważnionych do dokonania
takiej czynności.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
7. Wszelkie parametry określone w zapytaniu ofertowym mają charakter orientacyjny i
informacyjny.
4. Kryteria oceny i wyboru ofert:
Wstępna ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie
oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Ocena spełnienia warunków udziału
w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia albo nie spełnia
poszczególne warunki. Oferty, które nie spełniają wymaganych warunków będą odrzucone.
1. Cena – 100 pkt.
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Kryterium oceny – Cena (suma)
Z ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, kierując
się kryterium cenowym. W ramach kryterium „cena” ocena zostanie dokonana w oparciu o
wzór:
Ilość punktów = (Cmin / Cn) x 100
Cmin – cena najniższa
Cn – cena rozpatrywanej oferty.
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.
Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę
oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco
niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości.
5. Miejsce i forma składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Zamawiającego lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dotacja@heliosgroup.pl. W tytule maila
prosimy o umieszczenie numeru zapytania ofertowego.

6. Termin składania ofert:
Do dnia: 21.07.2014 r. godz. 17.00. Oferty dostarczone po wyznaczonej dacie i godzinie nie
będą rozpatrywane i nie będą odsyłane do oferentów.
7. Termin ważności oferty:
Nie mniejszy niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
8. Uwagi końcowe:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2014 r. o godz. 17.30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie
www.heliosgroup.pl w dziale „Dotacja unijna” w ciągu 7 dni roboczych.
O wynikach wyboru wybrany Oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie w formie
pisemnej lub telefonicznej
Zamawiający zastrzega możliwość podjęcia indywidualnych negocjacji z wybranymi
oferentami w ciągu 5 dni roboczych od dnia otwarcia kopert
Zamówienie zostanie udzielone dostawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich
ofert jak również weryfikacji zakresu otrzymanej oferty
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zamówienia publicznego w
rozumieniu przepisów ustawy PZP.
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Szczegółowe informacje na temat zakresu projektu oraz danych partnerów biznesowych
udzielamy na zapytanie lub osobiście w siedzibie firmy po uprzednim uzgodnieniu terminu
spotkania.
Dane zamawiającego i kontakt:
HELIOS CHEŁCHOWSKI ROBERT
ul. Kadetów 11A
03-987 Warszawa
tel. +48 22 423 82 82
NIP 5361327848
REGON 016341496
Osoba odpowiedzialna za kontakt z oferentami:
Waldemar Kawulski
+48 0 509 55 17 19
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