SCALLIER Sp. z o.o.
ul. Seweryna Mielżyńskiego 16/4; 61-725 Poznań
Tel. 605 094 319/mail: biuro@scallier.com  
NIP:  7831678783 REGON:  301813492  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016  
z dnia 18.07.2016r.  
W związku z realizacją przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 1.5.2
Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu projektu
p.n.: "Poprawa konkurencyjności firmy Scallier Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie
innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania nieruchomościami komercyjnymi"
programu WRPO 2014+, zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.01.05.02IZ-00-30-001/15 oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym
Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów
objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z
prośbą o przedstawienie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe.  

1.

ZAMAWIAJĄCY  

Zamawiający:
Nazwa

Numer NIP

2.

SCALLIER Sp. z o.o.

Numer REGON

7831678783

301813492

Adres do korespondencji

ul. Seweryna Mielżyńskiego 16/4; 61-725 Poznań

E-mail

biuro@scallier.com

Tel.

605 094 319

Godziny pracy

08.00 – 16.00

Osoba
do
kontaktu
(przedstawiciel Zamawiającego)

Wojciech Jurga

PODSTAWA PRAWNA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Tytuł zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.07.2016r. dotyczące zakupu oraz
wdrożenia aplikacji webowej i mobilnej Scallier do obsługi nieruchomości
komercyjnych.

Publikacja
zapytania

Zapytanie
•
•
•

Charakter prawny  
zapytania

ofertowe

jest

dostępne:

na
stronie
internetowej: www.scallier.com  
w siedzibie Zamawiającego: ul. Seweryna Mielżyńskiego 16/4; 61-725
Poznań
wysłane do 3 potencjalnych Oferentów

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego.
Zapytanie
ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności
określoną w „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym
Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 w sprawie kwalifikowalności
kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.  
Do niniejszego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr
16, póz. 93, z późn.zm.)

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe
Krótki opis i cele
projektu

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu
realizacji projektu "Poprawa konkurencyjności firmy Scallier Sp. z o.o. poprzez
wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania
nieruchomościami komercyjnymi", dofinasowanego ze źródeł Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2
Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.
Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności
firmy Scallier oraz poprawa jej konkurencyjności na rynku poprzez zakup i
wdrożenie nowoczesnej aplikacji internetowej i mobilnej.
Scallier sp. z o. o. zajmuje się kompleksową obsługą nieruchomości
handlowych w Polsce. Firma prowadzi doradztwo inwestycyjne, zarządza
nieruchomościami oraz najmem, wykonuje obiektywne wyceny i całościowo
prowadzi złożone projekty inwestycyjne.
W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie innowacji procesowej,
produktowej i organizacyjnej w przedsiębiorstwie.

Wspólny Słownik
Zamówień (kod-y
CPV przedmiotu
zamówienia)

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania
oprogramowania, internetowe i wsparcia
72416000-9 - Dostawcy usług aplikacyjnych
72421000-7 - Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych
aplikacji klienckich

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3.2.1.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie aplikacji webowej oraz mobilnej do
obsługi nieruchomości komercyjnych w oparciu o technologię iBeacon.
1.

Aplikacja webowa

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie aplikacji webowej do zarządzania
nieruchomościami komercyjnymi zgodnej ze specyfikacją wymagań minimalnych
będącą załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamówienie obejmuje również:
• opracowanie i przedstawienie makiety systemu, zgodnej z załączoną
specyfikacją wymagań minimalnych,
• świadczenie opieki gwarancyjnej aplikacji oraz oprogramowania przez okres co
najmniej 24 m-cy,
• przeprowadzenie powdrożeniowego szkolenia z działania aplikacji dla grupy
osób, wskazanych przez Zamawiającego.
W ramach opracowania aplikacji Oferent:
1. wykona analizę dla aplikacji, mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do
pełnego jej wdrożenia zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Zamawiającego,
2. opracuje makietę funkcjonalną, w tym opracuje interfejs graficzny aplikacji,
zawierającą wszystkie wymagania minimalne zawarte w specyfikacji będącej
załącznikiem nr 3 do zapytania,
3. opracuje dokumentację aplikacji,
4. wykona prace programistyczne, graficzne niezbędne do wdrożenia aplikacji,
5. przeprowadzi testy poprawności logicznej i funkcjonalnej, w tym poprawności
działania aplikacji,
6. przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do opracowanego
oprogramowania, kodu aplikacji, interfejsu graficznego, dokumentacji (jeśli
dotyczy) oraz innych utworów wytworzonych w ramach umowy w rozumieniu
ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) wraz z prawem do zezwalania na
wykonywanie praw zależnych,
7. przeniesie na Zamawiającego własność nośników, na których przekazane
zostaną Zamawiającemu wszystkie utwory wytworzone w ramach umowy,
8. świadczyć będzie usługę gwarancji przez okres co najmniej 24 m-cy,
zgodnie ze specyfikacją wymagań minimalnych stanowią załącznik nr 3 do niniejszego
Zapytania.
2.

Aplikacja mobilna

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie aplikacji mobilnej do zarządzania
nieruchomościami komercyjnymi w oparciu o technologię iBeacon, przeznaczonej na
platformę Android oraz iOS, zgodnie ze specyfikacją wymagań minimalnych będącą
załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania.
Nadajniki iBeacon to technologia opracowana przez Apple Inc. przy współpracy z
Bluetooth Special Interest Group (służy do informowania telefonu o bliskości wobec
nadajnika).Cała technologia działa w tle i nie wymaga uruchomionej aplikacji, aby
komunikować się z nadajnikami. Właściwe oprogramowanie na telefonie pozwala na
określanie położenia telefonu względem urządzeń, nawigację wewnątrz budynków,
monitorowanie czasu spędzanego w danym rejonie czy przesyłanie informacji na telefon.
Zamówienie obejmuje również:
• opracowanie i przedstawienie makiety aplikacji, zgodnej z załączoną
specyfikacją wymagań minimalnych,
• świadczenie opieki gwarancyjnej aplikacji oraz oprogramowania przez okres co
najmniej 24 m-cy,
• przeprowadzenie powdrożeniowego szkolenia z działania aplikacji dla grupy
osób, wskazanych przez Zamawiającego.
W ramach opracowania aplikacji Oferent:

Postanowienia dodatkowe:
•

•

Termin realizacji całości zamówienia: 31.12.2016r., przy czym Zamówienie
podzielone zostanie na etapy wg niniejszego harmonogramu:
Etap 1: Makietowanie i specyfikacja systemu oraz aplikacji mobilnej / 1 miesiąc
Etap 2: Wdrożenie i testy systemu / 2 miesiące
Etap 3: Wdrożenie i testy aplikacji mobilnej oraz testy końcowe systemu / 2
miesiące
Wnioskodawca zapewni zespół/kadrę niezbędną do realizacji Przedmiotu
Zapytania w celu jego prawidłowej realizacji, w tym np.: programiści
(backendowiec, frontendowiec), project manager, grafik, specjalista user
experience, programista na platformę iOS, programista na platformę Android,
specjalista ds. Bluetooth i iBeaconów.

3.3. Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania:
3.3.1

Oferentowi nie przysługą środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

3.3.2

Postępowanie zostało oznaczone numerem 1/2016 na jaki Oferenci winni się powoływać
we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

3.3.3

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów.

3.3.4

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych czy wariantowych.

3.3.5

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, w
przypadku przekroczenia zakładanego budżetu, prawo do odstąpienia od udzielenia
zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji
oraz prawo do odrzucenia oferty, zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, szczególnie gdy grozi to nienależytym wykonaniem lub
niewykonaniem zamówienia.

3.4. Warunki dokonania zmiany umowy
3.4.1

Umowa poza istotnymi elementami umowy warunkowej, wymienionymi powyżej, może
zawierać inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie
umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania
poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych ewentualnych
praw autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez
Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy, kary umowne (np. z tytułu opóźnień w
realizacji, nieprawidłowej
realizacji, niekompletnego wykonania zamówienia lub inne ogólnie przyjęte (w
profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego
wykonania umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu.

3.4.2

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy, okoliczności siły wyższej.

3.4.3

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Zamawiającego i decyzji
jednostki finansującej projekt, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji,
finansowania czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający
zostanie zobowiązany.

3.5. Wymagania wobec oferenta:
3.5.1

Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej
realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności
niezbędne środki technicznoorganizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i
finansowy.
Oferent powinien spełniać łącznie poniższe warunki:
•

3.5.2

•

•

Co najmniej 2 udokumentowane wdrożenia przynajmniej średnich systemów
informatycznych takich jak CRM, systemy magazynowe, ERP, BPM, SCM i
podobne z wykorzystaniem PHP i Symfony wdrożenie lub integracja systemu
fakturującego.
Co najmniej 2 lata doświadczenia a jeżeli okres prowadzonej działalności jest
krótszy – w tym okresie, w projektowaniu i budowaniu aplikacji mobilnych na
platformy Android i iOS.
Udokumentowane doświadczenia z technologią Bluetooth i/lub nadajnikami
iBeacon na podstawie przedstawionych aplikacji mobilnych i faktycznego
uczestnictwa we wdrożeniu.

3.5.3

Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do
kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach
i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia.
W
trakcie
realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione
Oferentowi z inicjatywy SCALLIER Sp. z o. o. lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie
zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i złożonej
oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe
uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.

3.5.4

Wykonawca zobowiązuje się do należytej promocji projektu, zgodnie z Kartą wizualizacji
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 tj. każdy
dokumenty wytworzony w ramach niniejszego projektu powinien zawierać logotypy
wskazane przez Zamawiającego.

3.5.5

W cenie usługi Oferent zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do
powstałych w wyniku niniejszego zamówienia opracowań na wszystkie pola eksploatacji.
Oferent w ramach podpisanej umowy zapewni, że przeniesienie ww. praw autorskich nie
jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

3.6. Wykluczenia z postępowania
W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:

3.6.1

3.6.2

a) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie
posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają
niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału
w
nin.
postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
mogącej
budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego
wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym.
b) Oferenci, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
c) Oferenci powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
•
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
•
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
•
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
•
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,
•
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
d) Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art.24
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie
spełnia
(1-0)
i
zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty
i
oświadczenia Oferenta wymienione w punkcie 3.7.1.

3.7. Wymagane oświadczenia i dokumenty
3.7.1

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji,
b) wykaz zrealizowanych usług/dostaw.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Spełnienie warunku poprzez wypełnienie Wykazu wykonanych dostaw oraz
załączenie dowodów potwierdzających czy dostawa została wykonana
należycie w formie np. referencji, umów z zachowaniem poufności, CV,
certyfikatów, dyplomów, warunków współpracy itp. Według wzoru, będącego
załącznikiem nr 2.
c) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
będącego częścią załącznika nr 1,
d) oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia stanowiącego część załącznika nr 1,
e) oświadczenie Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające
go z ubiegania się o zamówienie, stanowiącego część załącznika nr 1.

3.7.2

Dokumenty, o których mowa w pkt 3.6.1 należy przedstawić w formie oryginału
(formularz oferty, oświadczenia, wykaz) lub kopii (pozostałe dokumenty) poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.

3.7.3

Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w
zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę
będą brane oferty zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów
wymaganych
w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne
konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej z wymogami zapytania
ofertowego.

3.7.4

Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
szczegółowego
sprawdzenia
stanu
faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez
wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych
dokumentów.

3.8. Termin realizacji zamówienia
3.8.1

4.

Termin realizacji całości zamówienia został określony w pkt. 3.2.1.

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Cena

80%

a) cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie
elementy składowe przedmiotu zapytania).
b) ocena kryterium zgodnie z wzorem:
cena oferty najkorzystniejszej
cena oferowana

x 100 x waga %  

c) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w
tym kryterium wynosi 80 punktów.
Okres gwarancji

5.

20%

a) okres gwarancji to okres świadczenia usługi serwisowej
ponad wymagane 24 m-ce
b) ocena kryterium:
•
okres gwarancji 24 m-ce – 0 pkt.,
•
okres gwarancji 24 – 30 m-cy –10 pkt,
•
okres gwarancji 30 - 36 m-cy– 20 pkt.
c) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w
tym kryterium wynosi 20 punktów.

PRZYGOTOWANIE I WYBÓR OFERTY:

5.1. Podstawowe wymogi co do oferty
5.1.1

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania,
stanowiącym załącznik nr 2 W przypadku, gdy formularz nie zawiera wszystkich zawartych
w pkt. 5.1.5 informacji – Oferent powinien dołączyć do formularza dodatkowe
dokumenty z danymi wymaganymi w pkt. 5.1.5.

5.1.2

Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami
Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym
zapytaniu.

5.1.3

Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie
wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze
publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie,
związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami).

5.1.4

Oferent zobowiązany będzie
dołączyć do dokumentu potwierdzającego
sprzedaż dokument (protokół) potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia.

5.1.5

Oferta powinna zawierać:
a) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazaną nazwę zapytania ofertowego,
b) zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu
zapytania,
c) dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres email oraz nr telefonu,
d) jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów,
e) całkowitą cenę netto i brutto realizacji całej usługi będącej przedmiotem
zamówienia, cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
f) warunki (terminy ) płatności,
w
szczególności
dotyczące
g) wymagane oświadczenia i dokumenty,
posiadanego doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia,
(do
reprezentacji
Oferenta),
a
jeśli
jej
h) podpis osoby upoważnionej
upoważnienie wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone
pełnomocnictwo;
i) parafki osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach;
za
zgodność
(przez
osobę
upoważnioną) kserokopię
j) poświadczoną
zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
k) wydruk parafowanego (na każdej stronie) niniejszego zapytania ofertowego.

5.2. Termin ważności oferty
5.2.1

Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu do składania
ofert.

5.2.2

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

5.3. Wątpliwości co do treści zapytania/oferty
5.3.1

W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w
celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź (merytoryczną)
Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.scallier.com.

5.3.2

Zamawiający może wezwać Oferenta do poprawienia/uzupełnienia oferty drogą emailową z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie
z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie). W wezwaniu do poprawienia oferty
Zamawiający wyznaczy Oferentowi nieprzekraczalny termin 3 dni roboczych na
poprawienie błędów. Niedokonanie tego skutkować będzie odrzuceniem oferty przez
Zamawiającego lub dokonanie jej oceny bez uwzględnienia poprawek. Celem
poprawienia oferty jest jedynie usunięcie jej błędów formalnych. Nie jest
dopuszczalne dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści lub istotnych elementów oferty
podlegających ocenie zgodnie z kryteriami ocen.

5.3.3

Uzupełniona na wezwanie Zamawiającego oferta powinna spełniać wszystkie
wymagania zapytania ofertowego – i to na najpóźniej na dzień, w którym upływał termin
składania ofert, z zastrzeżeniem terminu do uzupełnienia oferty.

5.4. Termin i miejsce złożenia oferty
5.4.1

Ofertę należy złożyć:
a) pisemnie w siedzibie Zamawiającego w SCALLIER Sp. z o. o., ul. Seweryna
Mielżyńskiego 16/4; 61-725 Poznań, w dni robocze, w godzinach pracy
Zamawiającego, nie później niż do godziny 16.00 dnia 26.07.2016r.
b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby firmy, tj. SCALLIER Sp. z o.
o., ul. Seweryna Mielżyńskiego 16/4; 61-725 Poznań, w dni robocze, w godzinach
pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 16.00 dnia 26.07.2016r.
pocztą elektroniczną na adres mailowy   biuro@scallier.com   najpóźniej do końca
c)
dnia (23:59) 26.07.2016r.

5.4.2

Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym.

5.4.3

Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie.

5.4.4

Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperty należy zaadresować następująco:
SCALLIER Sp. z o. o., ul. Seweryna Mielżyńskiego 16/4; 61-725 Poznań
OFERTA NA:
Zapytanie ofertowe nr 1/2016

5.5. Wybór najkorzystniejszej oferty i powiadomienie Oferentów
5.5.1

Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym oraz
zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.

5.5.2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.

5.5.3

Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie www.scallier.com w terminie 5 dni
roboczych od daty zamknięcia przyjmowania ofert, ewentualnie powiadomi oferentów o
przedłużeniu terminu ogłoszenia wyboru oferty na stronie internetowej lub drogą email. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez
e-mail.

5.5.4

Oferenci biorący udział w procedurze zostaną poinformowani o liczbie punktów, które
uzyskali w poszczególnych kategoriach oraz liczbie punktów oferty, która wygrała, w
poszczególnych kryteriach.

5.5.5

Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w
ofertach informacje.

5.5.6

Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych
(złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w
rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady
sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę nie
spełniającą wymagań niniejszego Zapytania będzie uznana w szczególności taka oferta,
która (pomimo ewentualnych wyjaśnień Oferenta czy poprawieniu błędów formalnych),
nie będzie pozwalała na jednoznaczne określenie i ocenę elementów oferty w świetle
kryteriów oceny ofert (dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny).

5.5.7

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu
odrzucenia oferty
Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

5.5.8

Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania
ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania,
dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych
regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej
realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należytą
jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu), albo w
przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu. Informacja o zmianie treści
zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego,
znajdującej się pod adresem: www.scallier.com. W przypadku
modyfikacji
treści
zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert, a także o zmianie zostaną
poinformowane podmioty, do których wysłano zapytanie ofertowe lub zostanie
rozpisane nowe zapytanie.

5.5.9

Na żądanie Zamawiającego Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany
do dostarczenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia podjęcia się wykonania
przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni roboczych.

5.5.10

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

