„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem - PKWiU 62.09.20.0.”

Wrocław, 07-lipiec-2010 r.
„Ken Solutions” Sp. z o.o.
Pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław
NIP: 8982113358, REGON: 020542524

ZAPYTANIE OFERTOWE
W ramach inwestycji pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz
z odbiornikiem i oprogramowaniem - PKWiU 62.09.20.0.”, współfinansowanej z Działania 1.4
Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz
działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne
przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„KEN SOLUTIONS” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na następujące dwie
części:
Część nr 1 - składająca się z następujących zadań:
Zadanie
1.7 a

Zlecenie testowania oprogramowania (nadzorowana przez
menagera testowania) (1 szt.)

Szczegółowa specyfikacja
w załączniku nr 1

Część nr 2 – składająca się z następujących zadań :
Zadanie
1.7 b

Zlecenie przygotowania umów prawnych niezbędnych w
relacjach z zagranicznymi kontrahentami (1 szt.)

Szczegółowa specyfikacja
w załączniku nr 2

Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty :
1. Oferta musi być złożona w postaci pisemnej w oryginale w siedzibie firmy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne części.
3. Oferenci mogą zapoznać się w siedzibie firmy KEN Solutions z następującymi materiałami :
a. Wyciąg z dokumentacji projektowej – Wniosku o Dofinansowanie w ramach POIG
Działanie 1.4-4.1 w którym podane są opisy poszczególnych zadań e- Test, e-Głosowanie,
e-Konferencja ( zadanie 2, 3, 4,5 i 6 )
4. Każdy z oferentów musi uwzględnić konieczność konsultowania na bieżąco, w siedzibie firmy
KEN Solutions , wykonywane przez siebie prace z pracownikami Zamawiającego.
5. Pełna dokumentacja techniczna dotycząca realizowanego projektu dostępna jest w siedzibie
Zamawiającego.
Projekt będzie usytuowany:
- województwo: dolnośląskie
- powiat: M. Wrocław
- gmina: M. Wrocław
- miejscowość: 50-224 Wrocław
- ulica: Plac Strzelecki 20
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Wymagania konieczne:
Termin realizacji: do 30 listopada 2010 r.
Oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usług opisanych w
załącznikach do niniejszego zapytania.
”KEN SOLUTIONS’ Sp. z o.o. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne
zadania.
Kryterium oceny ofert: Cena 100%
Opis sposobu oceny i wyboru oferty:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, tj. tą, która w wyniku przeprowadzonej oceny uzyska
najwyższą liczbę punktów. Punkty będą wyliczane przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Najniższa cena oferowana brutto
Cena = ----------------------------------------------- x 100 = ilość pkt
Cena badanej oferty brutto

Oferty proszę składać na załączonym FORMULARZU OFERTY w siedzibie firmy lub przesłać do dnia
14 lipca 2010 r. do godz. 15.00, na adres:
”KEN SOLUTIONS” Sp. z o.o.
ul. Plac Strzelecki 20
50-224 Wrocław
Oferty złożone po dniu 14 lipca 2010 nie będą brane pod uwagę. O dacie dostarczenia decyduje
data wpływu.
Wszelkie pytania proszę kierować do:
Dariusz Szumiło , tel. (519) 050-990 , zarzad@kensolutions.com lub dsz@kens.pl
Z poważaniem

Dariusz Szumiło
Członek Zarządu

Załączniki:
1. Specyfikacja dla zadania nr 1.7 a
2. Specyfikacja dla zadania nr 1.7 b
3. Formularz oferty
4. Wzór umowy
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