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Zapytanie ofertowe nr 2_20062013/B2B 
 

Energobilans Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 246, 85-766 
zaprasza do składania ofert w związku z realizacją projektu współfinansowanego 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 

e-mail: biuro@energobilans.pl 

 

I. Przedmiot zapytania ofertowego: 

 

I.1. Zadanie nr 1 – Zakup infrastruktury sprzętowej 

 

W ramach zadania nr 1 Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty na dostawę: 

· Serwera typu rack    szt. 1 

· Macierzy dyskowej    szt. 1 

· Zasilacza awaryjnego UPS   szt. 1 

· Przełącznika Ethernet’owego  szt. 1 

 

Konfigurację w/w urządzeń zawiera załącznik nr 1 – sprzęt 
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I.2. Zadanie nr 2 - Zakup systemu informatycznego – Zintegrowany System 
Informatyczny B2B 

 

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. 

Zamawiający posiada projekt systemu informatycznego, który zostanie udostępniony 
Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego. 

Opis systemu zawiera załącznik nr 2 – system B2B 

 

 

II. Terminy realizacji zadań i harmonogram płatności 

 

II.1. Termin realizacji zadania nr 1 

 

Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zadania nr 1 w terminie nie późniejszym niż 31 
lipca 2013 roku. 

Płatności dotyczące zadania nr 1 dokonywane będą przelewem w uzgodnionym 
w zamówieniu/umowie terminie po dokonaniu dostawy i przedstawieniu faktury VAT. 

 

II.2. Termin realizacji zadania nr 2 

 

Realizacja zadania nr 2 następować będzie etapowo w następujących terminach: 

· Etap I     do 31 sierpnia 2013 roku 

· Etap II    do 31 stycznia 2014 roku 

· Etap III    do 30 czerwca 2014 roku 

 

Płatności obejmujące zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B realizowane 
będą zgodnie z harmonogramem w następujących wartościach: 

· Płatność dotyczącą realizacji Etapu I – 34% wartości zaoferowanego systemu, 

· Płatność dotyczącą realizacji Etapu II – 38% wartości zaoferowanego systemu, 

· Płatność dotyczącą realizacji Etapu III – 28% wartości zaoferowanego systemu. 

 

Oferent składając ofertę akceptuje w/w harmonogram płatności. 
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III. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

III.1. Wymagania wobec Oferentów 

Oferenci składający oferty muszą spełniać następujące wymagania: 

· Być uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami 
ustawowymi, 

· Znajdować się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i technicznej zapewniającej 
prawidłowe wykonanie zamówienia. 

 

 

III.2. Składanie ofert: 

1.. Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2013 roku. 

2.. Oferty cenowe należy składać na załączonych dokumentach: formularzu ofertowym 
wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań stawianych wobec Oferentów. 

3.. Warunkiem przyjęcia oferty jest potwierdzenie otrzymania zapytania poprzez 
przesłanie zwrotnie informacji e-mail’owej na wskazany adres do korespondencji, 
bądź załączenie do składanej oferty kopii zapytania ofertowego z adnotacją 
„otrzymałem, data ….., podpis….” 

4.. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom 
przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę 
w oparciu o kryteria określone w zapytaniu. Oferent o wyborze jego oferty 
zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie. 

5.. Oferta powinna zawierać:  

· Datę sporządzenia i termin ważności, 

· Dane adresowe Oferenta, 

· Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji firmy oraz być opatrzona pieczątką 
firmową, 

· Konfigurację oferowanego sprzętu. 

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. 

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych – rozpatrywane będą wyłącznie oferty 
obejmujące całość zapytania ofertowego, tj. zadanie nr 1 i nr 2. 

Zamawiający dopuszcza udział w realizacji Podwykonawców Oferentów z zastrzeżeniem, 
iż Oferent odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. 

mailto:biuro@energobilans.pl
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III.3. Kryterium oceny: 

100% cena 

 

 

IV. Zastrzeżenia 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Energobilans Sp. z o.o. do żadnego 
określonego działania. 

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Energobilans Sp. z o.o. 
do akceptacji oferty, w całości lub części, jak również nie zobowiązuje firmy do składania 
wyjaśnień, czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 

Koszty przygotowania i dostarczenia ofert ponoszą Oferenci. 

 

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie firmy i na stronie internetowej. 
 

 

Załączniki: 

· Oświadczenie o spełnieniu wymagań stawianych przed Oferentami, 

· Formularz ofertowy, 

· Załącznik nr 1 – konfiguracja sprzętu 

· Załącznik nr 2 – opis funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B. 


