Zamawiający:
Stowarzyszenie LIDER A4
55-040 Kobierzyce, Ul. Witosa 15
Nip: 8961472454
Do: Wszyscy oferenci

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.11.2018
Proszę o przedstawienie oferty cenowej do dnia 23.11.2018 na zaprojektowanie, zakodowanie i uruchomienie
pod adresem: www.lider-a4.org strony internetowej tzw. portalu NGO w terminie do 14 grudnia 2018 roku.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


przejrzysty i nowoczesny interfejs,



prosta, intuicyjna obsługa i edycja strony



możliwość zamieszczania wizytówek przez organizacje pozarządowe (szablon umożliwiający zamieszczenie
podstawowych informacji o organizacji, aktualnych ogłoszeń, publikacji statutu, etc. )



moduł umożliwiający kojarzenie partnerów np. „bank czasu”, opcjonalnie wymiana przedmiotów. Możliwość
wprowadzenia danych przez osoby/organizacje, które oferują oraz przez osoby/organizacje które poszukują,
moduł ma umożliwiać automatyczne kojarzenie partnerów i wysyłanie powiadomień.



grafika zawierająca elementy wymagane przez księgę wizualizacji znaku PROW 2014-2020,



licznik odwiedzin z możliwością wygenerowania statystyk w formie tabeli danych/wykresu,



dodatek umożliwiający tworzenie kopii zapasowej strony internetowej, wraz z jej zawartością

(panel

administracyjny).


wyszukiwanie na stronie



panel administracyjny umożliwiający zarządzenie treścią artykułów, moderację treści

Za przykład mogą posłużyć posiadane obecnie przez pytającego strony: www.lider-a4.pl oraz www.lider-a4.info
KRYTERIA WBORU OFERTY:
Cena - 100%
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Do niniejszego zapytanie nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i zamawiający zastrzega sobie możliwość
unieważnienia zapytania w sytuacji jeżeli oferta przekroczy zaplanowany budżet przedsięwzięcia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
3. Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
jego oferty do ich wypełnienia.
4. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie
zostanie wybrana.
5. Osobą kompetentną do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest:
Paweł Mazur Tel. 71 311 11 35, e-mail: biuro@lider-a4.pl
Proszę przesłać wypełniony formularz oferty na adres e-mail w formie zeskanowanego dokumentu zawierającego podpisy osób
upoważnionych.
6. Termin związania ofertą: do dnia 31.12.2018r
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WZÓR OFERTY
Miejscowość, data
Dane oferenta:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.12.2018 przedstawiam ofertę cenową na:
na zaprojektowanie, zakodowanie i uruchomienie pod adresem: www.lider-a4.org strony internetowej tzw.
portalu NGO w terminie do 14 grudnia 2018 roku.

Oferta cenowa: …………………………… PLN brutto, w tym VAT ……………….……

____________________________________________
Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta

Oświadczenia:
Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania ww. czynności.
Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem niezbędnym do
wykonania zamówienia.
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej oferty do
ich wypełnienia.
Oświadczam, że spełniam wymaganie zamawiającego określone w zapytaniu w zakresie posiadanego
doświadczenia i jest ono udokumentowane.

______________________________________________
Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta
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