
Warszawa,11.10.2017

ZAPYTANIEOFERTOWE
ZAKUPUSŁUGINFORMATYCZNYCH

1. OkreślenieZamawiającego
LEDASPZO.O.
ul.Studencka50
Warszawa,02-735
REGON:010144808
NIP:5220102685
OsobadokontaktupostronieZamawiającego:DimitriAsaturov,dimi@leda.pl
2. Określenietrybuzamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój,2014-2020.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
ZamówieńPublicznych–tekstjednolityz2013r.(Dz.U.z2013r.,poz.907zpóźn.zm.).
Niniejszezapytaniezostałoupublicznionewnastępującysposób:
1.PublikacjanastronieinternetowejWnioskodawcy
2.Przesłaniezapytaniaofertowegowformieemaildopotencjalnychdostawców.

3. Określenieprzedmiotuzamówienia
Przedmiotem zamówienia jest - Zakup usług informatycznych, w ramach których nastąpi
modernizacja strony internetowej Zamawiającego, w tym dostosowanie jej do urządzeń mobilnych
oraz tłumaczenie na języki : angielski i niemiecki. Strona powinna zostać uruchomiona w trzech
wersjachjęzykowych-polskim,angielskiminiemieckim.
CPV72413000-8-UsługiwzakresieprojektowaniastronWWW
CPV79530000-8-Usługiwzakresietłumaczeńpisemnych



4. Warunkiudziałuwpostępowaniu
Dostawcamusispełniaćwarunkidotyczące:
● posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawanakładająobowiązekichposiadania,
● posiadaniawiedzyidoświadczenia,
● dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonaniazamówienia,
● sytuacjiekonomicznejifinansowej.

Doudziałuwpostępowaniudopuszczenisąwykonawcy,którzyniesąpowiązanizZamawiającym
osobowolubkapitałowo.
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
procedurywyboruwykonawcyawykonawcą,polegającewszczególnościna:
a.uczestniczeniuwspółcejakowspólnik
spółki,
b.posiadaniuconajmniej10%udziałów
lubakcji,
c.pełnieniu
funkcjiczłonkaorganunadzorczegolubzarządzającego,prokurenta,pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej,pokrewieństwalubpowinowactwawliniibocznejdodrugiegostopnialubwstosunku
przysposobienia,opiekilubkurateli,
e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnionewątpliwościcodobezstronnościtychosób.

5. Kryteriawyboruoferty
Kryterium

pkt

Sposóbpunktacji

cenywwalutachobcychbędą
przeliczane
naPLNpokursiesprzedaży
NBPzdniawystawieniaoferty

100pkt

cenanajniższa/cenazbadanejoferty
*100punktów

Cena

Oferujący,któryuzyskanajwyższasumępunktówzostaniewybranydorealizacjizamówienia.


6. Miejsceiterminskładaniaofert
Ofertęnależyzłożyćwformiepisemnejosobiścielubpocztą
-naadrespodanywpunkcie1niniejszegozapytania,wdniroboczewgodzinachod08:00–16:00
OfertamusiwpłynąćdoZamawiającego
dodnia20pażdziernika2017r.,dogodziny1
6:00.
Ofertęnależyzłożyćnaformularzustanowiącymzałączniknr1doniniejszegozapytania.
Ofertyzłożonewinnysposóbbędąodrzucane.
Naofertęmusisięskładać:wypełnionyipodpisanyzałączniknr1,ewentualnieinnedokumenty,
któreOferującyuznazaniezbędne.

7. Terminzwiązaniaofertą
Minimalnyterminzwiązaniaofertą:90dni
Biegterminuzwiązaniaofertąrozpoczynasięwrazzupływemterminuskładaniaofert.

8. Dodatkowewarunki
●
●
●
●
●

Zamawiającynieprzewidujezawieraniaumowyramowej.
Zamawiającynieprzewidujeustanawianiadynamicznegosystemuzakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiającynieprzewidujeudzielaniazamówieńuzupełniających.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez
podaniaprzyczyny.

9.Termindostawy31.12.2017r.


Załączniknr1.OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie zakupu usług informatycznych składamy niniejszą
ofertęnadostarczenieprzedmiotuzapytaniaofertowego.
I.DaneWykonawcy:
Nazwa:
……………………………………………………………………………………………………………..….
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………….
NIP:…………………………………………………………………………………………………………….
Regon:…………………………………………………………………………………………………………
Tel:…………………….………..,Faks:……………..…………………,E-mail:………….……….…………
II.Warunkioferty:
Oferujęrealizacjęzamówieniazgodniez
zapytaniemofertowymzałącznącenę:
………………….……..zł/netto(słownie
……………………………………………………………..………………………..),
Nacenęłącznązaskładająsięnastępującecenyskładowe:
-Modernizacjastronyinternetowej…………………………………….
zł
netto
-Tłumaczeniestronyinternetowejnajęzykiangielski,niemiecki,…………………………………….
zł
netto

Zobowiązujęsięwykonaćzamówieniewterminiedo:……………………………………………….
Terminważnościoferty:……………….……..dni.



III.OświadczenieWykonawcy:
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz spełniam wszelkie postawione w niej warunki. W przypadku wyboru mojej oferty,
zobowiązujęsiędozawarciaumowywmiejscuiterminieokreślonymprzezZamawiającego.

…………………………….
………………………………..
Miejscowośćidata

Podpis

