
  
 
 
 

DOTACJE NA INNOWACJE 

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
 

 

Sanok, 12.11.2013 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
w związku z realizacją projektu w ramach działania 8.2. Wspierania wdrażania 
elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 
2007-2013 pn.  
 
Wdrożenie systemu informatycznego prowadzącego do wyeliminowania papierowego obiegu 

dokumentów w relacjach B2B 
 
realizowanego przez Inpronaft Sanok S.A., ul. Szopena 10/209, 38-500 Sanok ogłasza się 
nabór ofert na: 
 

OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO B2B WRAZ 
Z DOSTAWĄ NIEZBĘDNEGO OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO 

 
1. Zamawiaj ący: 
 
Nazwa:  Inpronaft Sanok S.A. 
Adres:   ul. Szopena 10/209, 38-500 Sanok 
Tel.:  13 44 092 44 
Fax.:  13 44 092 66 
E-mail:  wojciech.jucha@inpronaft.pl 
NIP:  6871950624 
KRS:  0000384223 
 

2. Sposób uzyskania informacji dot. zamówienia: 
 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres firmy: 
Inpronaft Sanok S.A. 
tel.: 13 44 092 44 
fax: 13 44 092 66 
adres: ul. Szopena 10/209, 38-500 Sanok 
e – mail: wojciech.jucha@inpronaft.pl  
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3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Opis przedmiotu zamówienia stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ), która dostępna jest w siedzibie Zamawiającego. Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt (dane kontaktowe w pkt. 2 zapytania) w celu wysłania zapytania 
ofertowego wraz z niezbędną dokumentacją lub osobiste stawienie się w siedzibie 
Zamawiającego. 
 

4. Termin realizacji zamówienia 
Etap 1 (dostawa oprogramowania B2B) - do 31.03.2014 
Etap 2 (dostawa sprzętu i wdrożenie systemu B2B) – do 26.09.2014 
 

5. Kryterium oceny ofert:  
a) Cena – 100% 
b) Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następującego 
wzoru: 
 
P=Cmin/Cx*100%, gdzie: 
 
P – ilość punktów; 
Cmin – najniższa cena spośród analizowanych ofert; 
Cx – cena analizowanej oferty 
 

6. Miejsce i termin składania ofert: 
a) Adres: Inpronaft Sanok S.A., ul. Szopena 10/209, 38-500 Sanok 
b) Termin: do 28.11.2013 r. godz. 12:00 
c) Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data 
wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Zamawiającego: Inpronaft Sanok S.A., ul. 
Szopena 10/209, 38-500 Sanok. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na 
której będą znajdować się dane adresowe Oferenta, nazwa i adres Zamawiającego oraz 
adnotacja: „Konkurs ofert na opracowanie i wdro żenie systemu informatycznego B2B 
wraz z dostaw ą niezbędnego oprogramowania i sprz ętu informatycznego. Nie otwiera ć 
przed 28.11.2013 r. godz. 12:00”.  
 

7. Pozostałe informacje: 
a) Oferty należy składać na wykonanie wszystkich w/w usług.  
b) Oferty należy składać zgodnie z wzorem będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ.  
c) Otwarcie ofert jest niejawne. 
d) Oferty muszą zawierać:  

• cenę za realizację zadania i poszczególnych podzadań 
• termin realizacji zadania i poszczególnych podzadań 

e) Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych  
f) Nie dopuszcza się składania ofert warunkowych i wariantowych  
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

• modyfikacji treści SIWZ – przed upływem terminu składania ofert;  
• przedłużenia terminu składania ofert; 
• unieważnienia postępowania bez podania przyczyn; 
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• wezwania oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów wskazanych w SIWZ albo złożyli oświadczenia i dokumenty 
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie; 

• żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, 
oświadczeń lub dokumentów 

h) Wszelkie koszty związane z udziałem Oferenta w niniejszym postępowaniu ponosi 
Oferent.  

i) Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim Oferentom, którym przekazano SIWZ bez 
ujawniania źródła zapytania pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła 
do Zamawiającego nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 

j) Wybór dostawców nastąpi w oparciu o najbardziej korzystne ekonomicznie oferty w 
oparciu o punkt V niniejszego ogłoszenia – Kryteria oceny ofert, z zachowaniem 
zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.  

k) Oferta powinna być ważna przez 90 dni kalendarzowych, licząc od dnia 
wyznaczonego na termin składania ofert. 

l) Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona 
pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz czytelny podpis. Oferta powinna 
zostać umieszczona w zamkniętej kopercie, na której będą znajdować się dane 
adresowe oferenta, zleceniodawcy oraz adnotacja: „Konkurs ofert na opracowanie 
i wdro żenie systemu informatycznego B2B wraz z dostaw ą niezbędnego 
oprogramowania i sprz ętu informatycznego. Nie otwiera ć przed 28.11.2013 r. 
godz. 12:00”.  

m) Zamawiający będzie wymagał ustalenia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

n) Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający określi termin zawarcia umowy / udzielenia 
zamówienia z wybranym Oferentem. Udzielenie zamówienia / umowa winna być 
zawarta nie później niż przed upływem terminu związania ofertą 
 


