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Wrocław, dnia 15.10.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

W  związku  z  realizacją  przez  Nova  Telecom  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,

projektu  pn.:  „Wdrożenie  zintegrowanego  systemu  klasy  B2B,  umożliwiającego  rozwój

współpracy  między  Nova  Telecom  Sp.  z  o.o.  a  przedsiębiorstwami  kooperującymi”,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. Wspieranie działania elektronicznego

biznesu typu B2B, zapraszamy do składania ofert na wykonanie:

Analizy przedwdrożeniowej

Zamawiający

Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Jerzmanowska 17/16

54-530 Wrocław

KRS: 0000348766

Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania ofertowego jest sporządzenie analizy przed-wdrożeniowej.

Analiza ma obejmować:

• zbadanie  potrzeb  spółki  Nova  Telecom  oraz  14  podmiotów  związanych  

z projektem pod kątem elektronicznej wymiany danych B2B, 

• zasady współpracy organizacyjno-technicznej w ramach planowanego systemu B2B

pomiędzy podmiotami związanymi z projektem,

• analizę potrzeb służącą do zaprojektowania rozwiązań w ramach B2B,

• przygotowanie  założeń  architektury  systemu  i  określenie  struktury  uprawnień

użytkowników systemu,

• koncepcję usług webowych będących podstawą wymiany danych w ramach B2B  

• wytyczne dla wykonania infrastruktury sieciowej  w Nova Telecom ze szczególnym

uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa sieci.
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Kryteria wyboru ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium 100% cena.

Opis sposobu przygotowania oferty:

I.  Oferty  składane  w  odpowiedzi  na  zapytanie  muszą  być  złożone  na  formularzu

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i zawierać:

1. Dane oferenta:

a) pełna nazwa podmiotu

b) adres

c) adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu

d) KRS/NIP/REGON                     

2. Datę sporządzenia oferty

3. Cenę  netto  oraz  cenę  brutto  za  realizację  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  

z niniejszym zapytaniem

4. Datę ważności oferty (nie mniej jak 14 dni)

5. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego określony w dniach - jednak nie 

później niż do 28 listopada 2014 r.

6. Podpis i pieczęć firmową

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 22.10.2014 r. do godz. 15:00 w formie elektronicznej na adres

biuro@novatelecom.pl,  osobiście  lub  za  pośrednictwem  poczty/kuriera  w  siedzibie  Nova

Telecom Sp. z o.o. we Wrocławiu, przy ul. Jerzmanowskiej 17/16

Zapytanie ofertowe zamieszono również na stronie internetowej: www.novatelecom.pl

Osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Remigiusz Rapacz

tel. 530-537-800

email: remigiusz.rapacz@novatelecom.pl 

mailto:biuro@novatelecom.pl
mailto:remigiusz.rapacz@novatelecom.pl
http://www.novatelecom.pl/
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 15.10.2014 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane oferenta

1. Pełna nazwa podmiotu              ……………………………………………..

……………………..

2. Adres                                         ……………………………………………….

……………………

3. Adres poczty elektronicznej      ……………………………………………………..……….

……..

4. KRS/NIP/REGON                     ……………………………………………………..………..

…….

5. Nr telefonu 

…………………………………………………………………….

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie: Analizy przed-wdrożeniowej

w ramach projektu: „Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego rozwój

współpracy  między  Nova  Telecom  Sp.  z  o.o.  a  przedsiębiorstwami  kooperującymi”,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. Wspieranie działania elektronicznego

biznesy typu B2B, składamy ofertę :

Lp. Przedmiot zamówienia Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Analiza przedwdrożeniowa

Data sporządzenia oferty
Data ważności oferty
Termin wykonania przedmiotu 

zamówienia

Podpis i pieczęć Oferenta ……………………………………………………………………


