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Bydgoszcz dn. 01 marzec 2013 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 01032013/B2B 
 
 

Energobilans Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 246, 85-766 zaprasza 
do składania ofert na: 
 
Przedmiot zapytania: 

Opracowanie szczegółowego projektu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w oparciu o działanie 8.2. Wspieranie 
wdrażania elektronicznego biznesu B2B. 
Tytuł projektu : 
„Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia współpracy pomiędzy Energobilans 
Sp. z o.o. i jej partnerami” 
 
Zamawiający: 
Energobilans Sp. z o.o. 
Ul. Fordońska 246 
85-766 Bydgoszcz 
 
Tel. 52 3703444 
Fax 52 3620050 
 
Założenia dotyczące przedmiotu zapytania 

 
Projektowany system B2B będzie wspierał współpracę pomiędzy Zlecającym a firmami 
partnerskim w zakresie zaawansowanej obsługi serwisowej opartej na umowach typu maintenance 
i SLA, z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentacji w standardzie EDI 
i zaawansowanego podpisu elektronicznego 
 
Wymagania dla projektu: 
 

• Projektowany system powinien posiadać budowę modułową, umożliwiającą rozbudowę w 
zależności od potrzeb, jak również swobodną administrację z zachowaniem polityki 
bezpieczeństwa. 

• Administracja systemem powinna odbywać się za pośrednictwem przeglądarki 
internetowej 

• Wykonawca określi elementy systemu B2B wraz z zakresem funkcjonalności, 
• Proponowana baza danych musi umożliwiać gromadzenie informacji o kliencie, 

obsługiwanych umowach serwisowych, historii i aktualnej współpracy oraz umożliwiać 
stworzenie repozytorium środowiska klienta 

• Sposób komunikacji pomiędzy Zlecającym a partnerami z wykorzystaniem standardu EDI 
• Sposób implementacji zaawansowanego podpisu elektronicznego 



 

KRS: : 00000194022 
NIP: 554-21-59-314 

Kapitał Zakładowy: 100 000 złotych w pełni opłacony 

 (+48-52) 370-34-44 
   (+48-52) 362-00-50 

Wymagania wobec Oferentów 
 
Oferenci ubiegający się o muszą być: 

• Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, 
• W sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, 

 
 
Zamawiający oczekuje potwierdzenia powyższych wymagań w postaci oświadczenia oferenta na 
załączonym do zapytania formularzu. 
 
 
Składanie ofert: 
 Termin składania ofert upływa 7 marca 2013 roku. 

Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie w ciągu 
2 dni roboczych od momentu dokonania wyboru dostawcy. 

 
Oferta powinna zawierać:  

• Datę sporządzenia 
• Dane adresowe Oferenta 
• Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji firmy 

 
Oferty można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@energobilans.pl, 
faksem na nr 52 3620050 lub osobiście w siedzibie firmy z wykorzystanie załączonego do zapytania 
formularza oferty. 
 
 
Kryterium oceny: 
 100% cena 
 
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie firmy i na stronie internetowej. 

mailto:biuro@energobilans.pl
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Oświadczenie o spełnieniu wymagań stawianych wobec Oferentów 
 
 
 
Dotyczy: 
Zapytania ofertowego nr 01032013/B2B w zakresie:  

„Opracowanie szczegółowego projektu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B” 
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w oparciu o działanie 8.2. Wspieranie 
wdrażania elektronicznego biznesu B2B. 
Tytuł projektu : 
„Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia współpracy pomiędzy Energobilans 
Sp. z o.o. i jej partnerami” 
 
 
 
W imieniu Oferenta firmy: 
 
Nazwa firmy  

Adres  

Telefon/faks  

Mail  

 

Oświadczam, że: 

• Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami 
ustawowymi, 

• Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe 
wykonanie zamówienia, 

• Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania 
zamówienia. 

 
 
 
 
……………………………………     ………………………………….. 

Miejscowość, data        Podpis i pieczątka 
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Oferta w odpowiedzi na: 
 
Zapytanie ofertowego nr 01032013/B2B w zakresie:  

„Opracowanie szczegółowego projektu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B” 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w oparciu o działanie 8.2. Wspieranie 
wdrażania elektronicznego biznesu B2B. 
Tytuł projektu : 
„Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia współpracy pomiędzy Energobilans 
Sp. z o.o. i jej partnerami” 
 
 
W imieniu Oferenta, firmy: 
 
Nazwa firmy  

Adres  

Telefon/faks  

Mail  

 
 
oferuję wykonanie przedmiotu zapytania za cenę: 
 
 
„Opracowanie szczegółowego 
projektu Zintegrowanego 
Systemu Informatycznego B2B” 

Wartość netto  

„Opracowanie szczegółowego 
projektu Zintegrowanego 
Systemu Informatycznego B2B” 

Wartość podatku VAT %  

„Opracowanie szczegółowego 
projektu Zintegrowanego 
Systemu Informatycznego B2B” 

Wartość brutto z podatkiem 
VAT 

 

 
 
Oferta ważna ………….. dni od dnia złożenia. 
 
 

………………………………………… 
Data, podpis i pieczątka Oferenta  


