
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – nr 1/PP/2019 z dnia 21.10.2019 

 

Zamawiający (nazwa i adres siedziby): 

     EDUEXPERT Sp z o.o.                                                      

     Ul. Włocławska 167/129, 87-100 Toruń,  tel. +48 665 055 243 

     NIP: 956-23-13-418,      REGON:  363646180 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Torunia, VII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000577180, 

Projekt „Opracowanie w wyniku prac B+R innowacyjnych multimedialnych pakietów edukacyjnych do 
przeprowadzania eksperymentów” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Prace programistyczne 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem  zamówienia  jest realizacja prac programistycznych w technologii HTML5 zgodnie ze 
szczegółowym zamówieniem od Eduexpert Sp z o.o. w wymiarze 180 godzin 

Zakres zadań: 

1. Realizacja praca programistycznych  - zakładana ilość godzin 150 

2. Testy i weryfikacja oprogramowania – zakładana ilość godzin 30 
 

b/ Warunki udziału w postępowaniu 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest prawidłowe złożenie oferty na adres mailowy 
podany poniżej oraz prawidłowo przygotowana oferta spełniająca wymagania zapytania 
ofertowego. 

 

c/ Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące 
kryteria: 

1 Cena za 1 godzinę netto 80% 



 

2 L. godzin korekt/modyfikacji poprawek po zakończeniu okresu realizacji 20 % 

d/ Opis sposobu przyznawania punktacji 

Pkt za 1 kryterium cena przyznawane są wg. Wzoru: 

Przyznane punkty =(najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert podlegających 
ocenie/cena oferty ocenianej) x 80 pkt 

Pkt za 2 kryterium  przyznawane są wg. Wzoru: 

Przyznane punkty =(l. godzin nanoszenia poprawek/korekt oferty ocenianej/ najdłuższa 
ilość godzin korekt spośród wszystkich ofert podlegających ocenie) x 20 pkt 

e/ Informacja na temat wykluczenia 

Odrzuceniu podlegają oferty:  
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  
b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu 
ofertowym,  
c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań 
osobowych lub kapitałowych,  
d) złożone na część przedmiotu zamówienia, 
e) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.  
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na:  
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,  
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa 2 stopnia lub powinowactwa 2 stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki, lub kurateli. 
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

f/ Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 

 

dzień miesiąc rok 

28 10 2019 

 

g/ Termin realizacji zamówienia 



 

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin 
realizacji zamówienia upływa w dniu. 

Na prośbę inwestora termin może ulec wydłużeniu. 

dzień miesiąc rok 

30 11 2019 

 

h/ Ofertę złożyć na adres e-mail: biuro@eduexpert.eu      

i/ Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

- dane identyfikujące oferenta ( nazwę i adres) 

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym ( opis 
przedmiotu zamówienia ) 

- wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT 

- termin realizacji zamówienia 

- termin ważności oferty 

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy 
oferty ( np. zostać opatrzone pieczęcią imienną / nagłówkową, zostać sporządzone na papierze 
firmowym, itp. ). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis 
oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu (w takim przypadku 
niezbędne jest załączenie upoważnienia/pełnomocnictwa do podpisywania ofert).  

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, 
by oferta zawierała inne dodatkowe informacje np. warunki płatności.  

Przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzeń 
uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie zamówienia w terminie, których 
wykonawca lub zamawiający nie mogli przewidzieć np.:  

1. panujące warunki atmosferyczne, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki 
pogodowe (deszcz, śnieg, grad), utrudniające terminowe lub prawidłowe wykonanie 
zamówienia, 

2. wystąpienie siły wyższej, 
3. inne nie dające się przewidzieć na dzień składania oferty okoliczności. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania przyczyny. 


