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Konkurs ofert nr 1/PAGA-PRO/8.2/2014 
 
 
 
Firma P.P.U.H. PagaPro Sebastian Pandel zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu i 
oprogramowania klasy B2B w ramach Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka- 
Działanie 8.2 pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie systemu B2B do 
optymalizacji współpracy z dostawcami”, numer umowy o dofinansowanie 
UDA.POIG.08.02.00-16-032/13-00 
 
 

1. Beneficjent (zamawiający) 
 
P.P.U.H. PagaPro Sebastian Pandel 
47-303 Krapkowice 
ul. Piastowska 16  
NIP 756-172-44-37 
 
 

 
2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia  

 
Zamówienie dotyczy zlecenia i zakupu kompleksowej usługi informatyczno- 
programistycznej wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym. Zakupiona usługa 
będzie polegała na utworzeniu systemu informatycznego zgodnie z opisem i 
specyfikacją techniczną dostarczoną przez zamawiającego. Wykonany system musi 
być systemem klasy B2B, który będzie odpowiedzialny za sprawne, bezpieczne i 
bezawaryjne integrowanie procesów biznesowych i obrotu z kontrahentami 
zamawiającego. Poprzez kompleksową usługę należy rozumieć: dostarczenie 
niezbędnego sprzętu, zaprojektowanie oprogramowania i bazy danych (będącą jego 
integralną częścią)̨ zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną dostarczoną przez 
zamawiającego, uruchomienie wersji testowej, dokonanie optymalizacji oraz 
wdrożenie ewentualnych poprawek, uruchomienie oprogramowania na serwerze 
zamawiającego. 
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3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów  
 
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami: 
1 kryterium: cena netto - waga 30% 
2 kryterium: posiadane doświadczenie w zakresie realizacji dedykowanych systemów  
                     informatycznych- waga 30% 
3 kryterium: warunki obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej - waga 25% 
4 kryterium: kwalifikacje osób realizujących zamówienie - waga 15% 
 
Sposób oceny ofert: 
Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Beneficjent wybierze ofertę, która 
zdobędzie największą liczbę punktów zgodnie z podanymi kryteriami oceny. 

 
4. Termin realizacji zamówienia 

 
Do dnia: 30-06-2015 r. 
 

5. Szczegółowa specyfikacja warunków zamówienia 
 
Szczegółową specyfikację warunków zamówienia obejmującą specyfikację systemu 
klasy B2B oraz specyfikację wymogów sprzętowych można odebrać w siedzibie 
zamawiającego: P.P.U.H. PagaPro Sebastian Pandel, 47-303 Krapkowice, ul. 
Piastowska 16, bądź pod adresem e-mail: biuro@pagapro.pl. 

 
6. Oferty wariantowe lub częściowe 

 
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej lub wariantowej. 
 

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert 
 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego lub drogą pocztową (decyduje data 
wpływu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08-04-2014 r. do godz. 1200. 
 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu: 
 
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który: 

•  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 
•  posiada niezbędne doświadczenie w realizacji dedykowanych systemów 

informatycznych, 
•  posiada możliwości techniczne i ekonomiczne niezbędne do realizacji  

przedmiotu zamówienia. 
 
 



  

 
    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
na lata 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.2  

Inwestujemy w Waszą przyszłość 

 
Oferta musi zawierać co najmniej następujące informacje: 

• dane oferenta, 
• dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta, 
• parametry techniczne oferowanego sprzętu, 
• cenę netto oraz cenę brutto, 
• termin ważności oferty, 
• informację o posiadanym doświadczeniu w zakresie realizacji dedykowanych 

systemów klasy B2B, 
• informację o kwalifikacjach osób realizujących zamówienie, 
• warunki obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, 
• oświadczenie o posiadanych możliwościach technicznych i ekonomicznych 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, 
• podpis i pieczęć oferenta. 

 
9. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 

 
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 11-04-2014 r. 

 
10. Uwagi końcowe 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi 
wykonawcami, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, albo jego unieważnienia 
bez podania przyczyn, odwołania lub zmiany warunków postępowania. 

 
11.  Informacje dodatkowe 

 
Zamówienie jest wspófinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - 
Działanie 8.2. 


