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Poznań, 1 kwietnia 2021 r. 

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE   

na zaprojektowanie, napisanie oraz wdrożenie oprogramowania wspierającego proces udzielania  
i obsługi poręczeń Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA  

o wartości poniżej 130.000,00 zł 

 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM: 
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA 

ul. Piękna 58 
60-589 Poznań 
NIP: 7781397561, REGON 634269441 

Zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie, napisanie oraz wdrożenie oprogramowania 
wspierającego proces udzielania i obsługi poręczeń. 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

a) wykonanie przedwdrożeniowych prac analitycznych budowy oprogramowania wspierającego 
proces udzielania i obsługi poręczeń (dalej jako: „System”); 

b) zaprojektowanie oraz napisanie Systemu; 

c) wykonanie i wdrożenie Systemu (w tym instalacja, konfiguracja i uruchomienie); 

d) zapewnienie zgodności środowiska produkcyjnego; 

e) migracja danych; 

f) opracowaniem instrukcji obsługi Systemu; 

g) przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi Systemu; 

h) udostępnienie System Zamawiającemu do przeprowadzenia testów; 

i) wydanie Zamawiającemu kodu źródłowego oraz przeniesienie praw autorskich, zależnych 
praw autorskich i praw pokrewnych na rzecz Zamawiającego, w tym również prawa  
do udzielania zezwoleń na wykonywanie praw zależnych;  

j) rozwój systemu;  

zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1  
do niniejszego Zapytania ofertowego.  

Dodatkowe informacje: 
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1. Zawarcie umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o wyborze oferty. 
2. Spotkanie kickoff w terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy. 
3. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. II a) – i) (dalej 

jako: „Termin dostawy”) – maksymalnie do 18 tygodni od dnia podpisania umowy. 
4. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca. 
5. Wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jak również przedkładane 

wzajemnie dokumenty są w języku polskim. 

III. WYMOGI WOBEC WYKONAWCY: 

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie: 

a) co najmniej dwie usługi polegające na wdrożeniu systemu realizującego zadania 
wprowadzania, agregowania i zarządzania danymi finansowymi oraz ich raportowania. 
Każdy z systemów powinien realizować funkcjonalności dla co najmniej 50 użytkowników, 

b) co najmniej jedną usługę polegającą na szkoleniu użytkowników z obsługi systemu 
informatycznego, 

wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

2. Dowodami, o których mowa w pkt. III.1) są: 

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta musi zawierać dokładnie wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2  
do niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Oferty należy składać w terminie do 15 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00. 
3. Oferty należy składać za pośrednictwem jednego z niżej wskazanych sposobów: 

a) osobiście w sekretariacie Zamawiającego; 
b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera na adres Zamawiającego; 
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@fripww.pl. 

4. Oferta złożona w wersji papierowej lub elektronicznej powinna umożliwić łatwą identyfikację 
Wykonawcy wraz z pełnymi danymi teleadresowymi bez konieczności otwierania formularza 
ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego np. poprzez 
odpowiednie oznaczenie koperty lub zawarcie odpowiednich informacji w treści wiadomości 
elektronicznej. 
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5. O przyjęciu oferty i rozpoczęciu procedury weryfikacji decyduje data i godzina wpływu  
do siedziby Zamawiającego. 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY: 

1. Cenę za wykonanie zamówienia Wykonawca powinien ustalić w oparciu o wymagania określone 
w niniejszym zapytaniu oraz Załączniku nr 1 Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

2. W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty i wydatki konieczne do prawidłowego, terminowego 
oraz kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podatki i opłaty. 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA: 

1. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie złożenia lub będą zawierały cenę równą  
lub wyższą niż próg 130.000,00 zł netto nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od realizacji 
zamówienia bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawiania w ofertach oczywistych omyłek pisarskich  
i rachunkowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, która nie spełnia wymagań 
Zamawiającego. 

5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść Zapytania 
ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie upubliczniona oraz przekazana wszystkim 
Oferentom, którzy złożyli oferty. 

VII. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie kryterium  

(w %) 
Liczba możliwych do 
uzyskania punktów 

1. Cena 70% 70 punktów 

2. Okres rozwoju systemu* 30% 30 punktów 

*podstawowy (minimalny) Okres rozwoju systemu wskazany przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia wynosi 6 miesięcy 

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

3. Punkty za kryterium „Cena” (P1) zostaną obliczone według wzoru: 

 

gdzie:  
 P1 – punkty za kryterium cena; 

Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu; 
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 Cbo – cena brutto badanej oferty. 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Punkty za kryterium „Okres rozwoju systemu” (P2) zostaną przyznane według zasad opisanych 
w poniższej tabeli:  

Dodatkowy okres rozwoju systemu MAX 30 pkt 

12 miesięcy od dnia odbioru Systemu 30 pkt 

9 miesięcy od dnia odbioru Systemu 15 pkt 

6 miesięcy od dnia odbioru Systemu 0 pkt 

5. Łączna ocena punktowa liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ilość 
punktów zostanie obliczona według następującego wzoru: 

Ilość punktów = P1 + P2 

6. Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy  
z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

7. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania bez zbędnej zwłoki,  
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ofertach. 

VIII. DANE DO KONTAKTU: 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA 
ul. Piękna 58, 60-589 Poznań 
biuro@fripww.pl  

 

PREZES ZARZĄDU 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTÓW 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Fundusz Rozwoju  
i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA z siedzibą przy ul. Pięknej 58, 60-589 w Poznaniu.  

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu wykonywania czynności mających na celu 
zawarcie umowy, jej realizację, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 
1, lit. b) RODO. Dane osobowe przedstawicieli Oferenta będą wykorzystywane do realizacji  
tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Art. 6, ust. 1 lit. f),  
tj. w szczególności w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami oraz weryfikacji kwalifikacji 
Oferentów. 

Uzyskiwane w ramach realizacji umowy dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w celu 
potwierdzenia uprawnień wymaganych przepisami prawa, które powinni posiadać przedstawiciele 
Oferenta w ramach współpracy z Administratorem. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych wynikająca z Art. 6, ust. 1, lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań 
prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości. Dane potwierdzające posiadane 
kwalifikacje i uprawnienia mogą być przetwarzane przez Administratora przez okres 1 roku  
od wykonania usługi. Okres ten może zostać wydłużony, jeżeli został uregulowany w przepisach 
prawa nakładanych na Administratora. Dane otrzymane w ofertach, w przypadku braku podjęcia 
współpracy z Oferentem zostaną usunięte po 1 roku od otrzymania oferty. 

Dane osobowe Oferenta i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom systemów 
informatycznych, firmom doradczym i audytowym, wywiadowniom gospodarczym, bankom  
i ubezpieczycielom oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator. 

Oferent lub jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu. Oferent lub jego przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi  
do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają,  
iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Oferenta danych osobowych 
jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem. 

Oferent jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane 
zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy. 

 

 


		2021-04-01T12:39:18+0200
	Krzysztof Jan Leń




