Poznao , dnia 08-07-2019

Zapytanie ofertowe nr 2/07/2019
Tytuł projektu: Ekspansja mobilej aplikacji zdrowotnej na rynek INDIE
Zamawiający:
Nazwa firmy: QUANTUM Sp. z o.o.

NIP: 7792414843

Adres (siedziba): ul. Ul. Obornicka 330 , 68-689 Poznao
NIP: 7792414843 ; Regon : 302481715; Tel.: +48 883 777 500 , e-mail: oferty@drbarbara.pl
Opis przedmiotu zamówienia
Kompleksowa usługa doradcza sod tycząca zastosowania technologii informatycznych w oparciu o rozwiązania
stosowane na rynku INDIE w tym
Analizy BHP, bezpieczeostwa , Zdrowia
oraz
doradztwo handlowe w zakresie optymalizacji sprzedaży OnLine na rynkach: INDIE
KODY CPV :

79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarzadzania oraz podobne.
79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii marketingowych.
Sposób obliczenia ceny:
1. Cena netto oferty powinna zawierad wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieśd w związku z
realizacją usługi na jego rzecz, z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.
2. Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto za całośd usługi wymienionej w opisie przedmiotu
zamówienia wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. W przypadku podania ceny w walutach obcych, wartośd w złotych obliczona zostanie w oparciu o średni
kurs złotego NBP z dnia poprzedzającego dokonanie wyboru oferty.
4. Cena oferty stanowi wartośd umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.
5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty całościowe.
Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy
Rodzaje kryteriów oceny:

CENA = 100%

Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami
obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, między innymi:
- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji
- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku
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Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce: ul. Obornicka 330 , 60-689 Poznao - osobiście w sekretariacie spółki
Sposób: forma elektroniczna (adres e-mail:
lub forma papierowa (poczta lub przez kuriera).

oferty@drbarbara.pl

,

nora@drbarbara.pl

)

Termin składania ofert: do 30 września 2019 r. do godziny 18.00 czasu polskiego ( 30-09-2019 r. )
Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się z ofertą
zapoznad.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Na ofertę składa się:
a) odpowiedz z wyceną
Termin rozstrzygnięcia oferty:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1-10-2019 r. o godzinie 12.00
Opis warunków udziału w postępowaniu:
W postępowaniu nie mogą brad udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w
imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie
postepowania ofertowego.
Warunki zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje możliwośd zmian Umowy o udzielenie zamówienia w zakresie:
1) oczywistych omyłek pisarskich,
2) warunków, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było
przewidzied w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku, gdy ze względu na
interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności będzie konieczna;
3) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności, gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia
wynikad będzie ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych programowych mających wpływ
na wykonanie zamówienia, jak również ze względu na uzasadnione potrzeby Uczestników/Uczestniczek
Projektu lub gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia jest uzasadniona korzystniejszą i bardziej efektywną
jego realizacją;
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