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Regionalnego 

Kalisz, dnia 2.07.2014r. 

Informacje o Zamawiającym: 
Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o.  
Pawłówek 35  
62-800 Kalisz 

 

 
Z związku z realizacją projektu pt.: „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania 

kooperacyjnego Żywność dla Zdrowia FOOD4GOOD” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

na lata 2007 – 2013, Działanie 5.1. Działanie 5.1 ‘Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu 

ponadregionalnym’ Oś priorytetowa 5: ‘Dyfuzja innowacji’ Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o.  

zaprasza do składania ofert na zakup: 

 
Zintegrowanego systemu informatycznego składającego się z czterech podstawowych elementów 

(modułów): baza wiedzy, platforma informacyjna, platforma obliczeniowa,  platforma komunikacyjna CRM. 
 

 

Opis projektu: 

Głównym celem projektu jest skupianie przedsiębiorstw instytucji (naukowych, otoczenia biznesu) celem 

rozwoju branży spożywczej tj. produktów o innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązaniach prozdrowotnych, 

funkcjonalnych, które stanowią przyszłość rozwoju rynku i decydują o wprowadzeniu nowej jakości w 

segmencie żywienia.  

 

Przedmiot zamówienia: 

Zakup zintegrowanego systemu informatycznego opartego na czterech podstawowych elementach (modułach): 

- baza wiedzy,  

- platforma informacyjna, 

- platforma obliczeniowa, 

- platforma komunikacyjna CRM. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Baza wiedzy -  będzie to system umożliwiający przechowywanie i współdzielenie wiedzy zgromadzonej 

i wytworzonej przez uczestników. Zostanie stworzona  platforma edukacyjna, dzięki której 

prowadzone będą szkolenia on-line dla członków powiązania, publikacja wyników badań, prezentacje 

pozyskanej wiedzy, forum wymiany doświadczeń. Szacowany nakład pracy na realizację elementu 

(modułu) określono na 1000 rbh. 

2. Platforma informacyjna – będzie służyć promocji, prezentacji ogólnodostępnych materiałów oraz 

promocji firm uczestniczących (cross selling). Szacowany nakład pracy na realizację elementu 

(modułu) określono na 2000 rbh. 

3. Platforma obliczeniowa tzw. "Engine" – będzie miała na celu przeprowadzanie symulacji i wyliczeń 

dotyczących badań naukowych oraz identyfikacji transnarodowych trendów w sektorze żywności. 

Szacowany nakład pracy na realizację elementu (modułu) określono na 1250 rbh. 



 

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. 

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

4. Platforma komunikacyjna CRM– do głównych zadań modułu platformy komunikacyjnej należała będzie 

interaktywna komunikacja z członkami oraz klientami. Szacowany nakład pracy na realizację elementu 

(modułu) określono na 2000 rbh. 

 

Termin realizacji zamówienia: 30.06.2015r. 

 

Kryteria wyboru ofert: 
 

A. obligatoryjne: 
• Złożenie oferty na formularzu ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna 

zawierać wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia tzn. cenę oferty netto, termin 

wykonania zamówienia, okres ważności oferty i datę jej sporządzenia. 

• Złożenie oświadczeń według wzoru wskazanego w formularzu ofertowym. 
 

B. punktowe: 
 

Kryteria wyboru 
Punktacja 

 
Ocena kryterium 

Łączna cena netto oferty  100 

                                     Cmin 

          Cena netto =        ---------- * 100 

                                       Cr  

 gdzie:  

 Cmin – cena w  ofercie najtańszej 

 Cr – cena w ofercie rozpatrywanej                  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać droga mailową na adres: export@food4good.com.pl, pocztą lub osobiście do dnia  

31.07.2014 r na adres: 

Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o.  

Pawłówek 35  

62-800 Kalisz 

 
Zastrzeżenia 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o.  do żadnego 

określonego działania.  

• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. 

z o.o.  do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Centrum Wspierania Innowacji 

Novotec Sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.  

• Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za 

jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i 

dostarczeniem oferty. 
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• Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian 

całości lub części zapytania ofertowego. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

 

Formularz ofertowy  

Miejscowość, dnia ………………..  

 

 

 

 

.........................................  

(Dane Wykonawcy)  

 

OFERTA Dla Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35, 62-800 Kalisz 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedkładam ofertę cenową na zakup na „Zintegrowanego systemu 

informatycznego opartego na czterech podstawowych elementach (modułach): 

- baza wiedzy,  

- platforma informacyjna, 

- platforma obliczeniowa, 

- platforma komunikacyjna CRM”. 

 

1. Wartość netto wykonania 1 elementu (modułu) baza wiedzy : .............................................. zł,  

 

2. Wartość netto wykonania „2 elementu (modułu) platformy informacyjnej”: 

.............................................. zł,  

 

3. Wartość netto wykonania „3 elementu (modułu) platformy obliczeniowej”: 

.............................................. zł,  

 

4. Wartość netto wykonania „4 elementu (modułu) platformy komunikacyjnej”: 

.............................................. zł,  

 

 

Łącznie: .............................................. zł,  

Termin realizacji: 

Okres ważności oferty: ……………… dni od daty złożenia 

 

UWAGA! W zaoferowanej cenie muszą być zawarte wszelkie koszty z tytułu realizacji zamówienia.  

 
Składamy następujące oświadczenia: 
 
1. Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.  

2. Akceptujemy termin Wykonania przedmiotu zamówienia określony zapytaniu ofertowym.  

3. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania zamówienia na warunkach określonych 

w zapytaniu ofertowym, w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca 

okresu związania ofertą.  

4. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

5. Posiadamy niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązujemy się do udostępnienia 

potencjału merytorycznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
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6. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
 

 

 

 

......................................................................................................  

/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/  
(imię, nazwisko, podpis)  
 
 
 
 


