AMATECH-AMABUD ELEKTROTECHNIKA SP. Z O. O.
ul. Kalinowa 68
09-402 Płock

Płock, 15.12.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
WYKONANIE DEDYKOWANEGO OPROGRAMOWANIA
W związku z realizacją projektu "Opracowanie innowacyjnych urządzeń do centralnego
monitorowania opraw awaryjnych oraz stworzenie dynamicznych opraw awaryjnych przez
przedsiębiorstwo AMATECH AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową nr INNOTECHK3/HI3/11/227112/NCBR/14 z dnia 27.05.2014 r. zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej na niżej określony przedmiot zamówienia.
1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedstawienie oferty na opracowanie dedykowanego oprogramowania
(szczegóły dotyczące wymagań dla oprogramowania dostępne w siedzibie Zamawiającego po
wcześniejszym umówieniu spotkania)
2. Wymagania dotyczące oferenta
Doświadczenie w realizacji prac określonych w zapytaniu ofertowym
3. Wymagania dotyczące oferty
Oferta powinna zawierać:
 nazwę i adres oferenta
 zakres oferty
 cena całkowita netto oraz brutto w PLN
 dane osoby kontaktowej w sprawie oferty (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
4. Kryteria wyboru/oceny ofert:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Lp.
1

Nazwa

Maksymalna
ilość punktów

Cena za usługi netto

100
Razem

100

5. Miejsce i tryb składania ofert
 Oferty można składać za pośrednictwem kuriera, pocztą (liczy się data wpływu do
Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w formie e-mail
wysłany na adres: maciej_sosnowski@amatech.eu (z zaznaczeniem w temacie e-maila
zapytania ofertowego do którego odnosi się złożona oferta) lub osobiście w siedzibie
Zamawiającego.
 W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega
sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień
 Oferty należy złożyć w terminie do 15.01.2015r.
 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

6. Dane kontaktowe do oferty
AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o.
ul. Kalinowa 68, 09-402 Płock
NIP: 7742965937, REGON: 140705226, KRS: 0000266452
Osoba kontaktowa: Maciej Sosnowski
nr tel.: 697 620 015
mail: maciej_sosnowski@amatech.eu
7. Tryb ogłoszenia wyników
 Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta wraz z wynikami negocjacji będzie
najkorzystniejsza
 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.amatech.eu oraz w siedzibie
firmy AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o. , ul. Kalinowa 68, 09-402 Płock, w miejscu
publicznie dostępnym (sekretariat).
 Zamawiający ma prawo do odwołania procedury wyboru dostawcy bez podania przyczyn

