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PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013  
DZIAŁANIE 8.2  WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.09.2011 

Zamawiający:   
MM Brown Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  
ul. Ostrowska 582, 61-324 Poznań 
 
Projekt:  
„Wdrożenie elektronicznego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami spedycji, 

informacji i kontroli, magazynowania, obsługi zamówień i ofertowania” 

WND-POIG.08.02.00-30-041/11 

  

Określenie przedmiotu i wielkości zamówienia:  
MM Brown Polska Sp. z o.o Sp.k. poszukuje dostawców następujących elementów Projektu: 

1. Zakup usług doradczych o charakterze informatycznym związanych z projektem 

świadczonych przez doradców zewnętrznych: 250 roboczogodzin; okres realizacji: IV kwartał 

2011. 

2. Zakup następujących środków trwałych:  

a) Kompletna stacja robocza (1 szt.) obejmująca: komputer stacjonarny klasy PC 4 MB, 

procesor typu Intel Core i3 lub równoważny, system operacyjny Microsoft Windows 

Professional lub równoważny, monitor, drukarkę laserową; okres realizacji: IV kwartał 2011.  

b) Serwer (urządzenie), 1 szt. – urządzenie wraz z osprzętem obejmującym: pamięć 

operacyjną 8 MB, pamięć magazynową 2 x 200 GB, procesor typu Intel Xenon lub 

równoważny, monitor; okres realizacji: IV kwartał 2011.  

3. Nabycie następujących wartości niematerialnych i prawnych: Oprogramowanie dedykowane 

do automatyzacji wymiany informacji handlowej między współpracującymi 

przedsiębiorstwami, 1 szt., płatność w trzech równych ratach po 1/3 wartości 

oprogramowania; okres realizacji: IV kwartał 2011 (płatność wstępna - rata 1/3), I kwartał 

2012 (płatność pośrednia - rata 2/3),  II kwartał 2012 (płatność końcowa - rata 3/3).  

4. Zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego 

biznesu typu B2B: 5 dni szkoleniowych; okres realizacji: II kwartał 2012.  

 

Dopuszczalność składania ofert częściowych: TAK.  

Termin wykonania całości zamówienia: nie później niż 30.06.2012. 

 

Kryteria wyboru oferty (wraz z procentowym określeniem wagi kryterium):  
Cena: 50%, czas realizacji: 40%, doświadczenie i referencje: 10% . 

 

Okres związania ofertą: 
Oferta powinna być ważna minimum 60 dni.  
 
Termin i miejsce składania ofert: 
od 26.09.2011, godz. 09.00 do 10.11.2011, godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą 

rozpatrywane. Ofertę prosimy składać osobiście lub przesłać na adres: MM Brown Polska Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Ostrowska 582, 61-324 Poznań. W 

przypadku ofert złożonych pocztą tradycyjną decydujące znaczenie dla oceny zachowania 

powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.  

 
Informacje dodatkowe: 
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Osoba do kontaktu: Marcin Gadulski; tel. (61) 870 89 82, e-mail marcin.gadulski@chocolissimo.pl 

Szczegółowych informacji odnośnie do wymagań dotyczących zamówienia (w tym specyfikacji 

przedmiotu zamówienia) oferty udziela Osoba do kontaktu. Oferty należy składać w formie pisemnej 

w zamkniętej kopercie zawierającej pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego, 

oznaczonej numerem Projektu oraz wskazującej, jakiego elementu zapytania ofertowego dotyczy.  

 

Oczekiwany zakres oferty: pełna nazwa oferenta, adres lub siedziba oferenta, numer telefonu oraz 

numer NIP, przedmiot oferty adekwatny do zapytania ofertowego, cena oferty przedstawionej 

(wyrażona w PLN, z uwzględnieniem informacji o wysokości podatku od towarów i usług VAT), termin 

ważności, osoba do kontaktu (wraz z danymi teleadresowymi). Oferta powinna być podpisana przez 

osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. Przykładowy 

formularz ofertowy dostępny na życzenie Oferenta u Osoby do kontaktu.  

 

 

Oferent powinien złożyć w ofercie pisemne oświadczenia jak poniżej: 

• Zapoznaliśmy się ze specyfikacją przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 

• Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji przedmiotu zamówienia. 

• Zawarte w specyfikacji przedmiotu zamówienia warunki zostały przez nas zaakceptowane i 

zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy. 

 

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem 

Kryteriów wyboru oferty). Każdy z oferentów zostanie powiadomiony o wynikach konkursu ofert w 

terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty zakończenia przyjmowania ofert.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania. 

 


