Skawina, 12.02.2019

ZPH Frezwid sp.j.
ul. Piłsudskiego 7”B”
32-050 Skawina

Zapytanie ofertowe 1/2019
W związku realizacją projektu: „Wdrożenie planu działalności międzynarodowej spółki
FREZWID w zakresie rozwoju eksportu na obecnych i nowych rynkach zagranicznych” w
ramach projektu REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020; zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty
usługi polegającej na opracowaniu projektu aplikacji internetowej zintegrowanej z systemem
sprzedaży.
I.

II.

Zamawiający:
ZPH Frezwid
ul. Piłsudskiego 7”B”
32-050 Skawina
NIP: 6792099884
Opis przedmiotu zamówienia:

Zaprojektowanie aplikacji internetowej przeznaczonej do sprzedaży oraz projektowania
narzędzi skrawających przez klientów zagranicznych.
III.



Zakres prac wykonawcy:
projekt aplikacji umożliwiający klientom tworzenie rysunku narzędzia oraz wysłanie
zapytania ofertowego,
aplikacja będzie posiadać bazę profili narzędzi, którą będzie można edytować według
własnych pomysłów.

IV.

Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w zakresie doświadczenia w
projektowaniu aplikacji, sytuacji ekonomicznej i finansowej.

V.

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w ciągu 5 miesięcy od daty podpisania prze obie strony
umowy.

VI.

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy przygotować w formie pisemnej według druku załączonego w
Załączniku nr. 1 wraz z danymi adresowymi oferenta oraz czytelnym podpisem wraz
ze wskazaniem daty sporządzenia. Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: export@frezwid.com.pl lub pocztą na adres: ZPH Frezwid,
ul. Piłsudskiego 7”B”, 32-050 Skawina do dnia 20.02.2019.

VII.

Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Joanna Zawiła pod numerem telefonu 664-407-206
oraz adresem email: export@frezwid.com.pl.

VIII.

Załączniki:
 Załącznik nr. 1 – wzór oferty.

Załącznik nr. 1
Miejscowość, data
…………………………..
Dane oferenta
………………………………
………………………………
……………………………….
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia…………………, dt. realizacja wniosku
„Wdrożenie planu działalności międzynarodowej spółki FREZWID w zakresie rozwoju
eksportu

na

obecnych

REGIONALNEGO

i

nowych

PROGRAMU

rynkach

zagranicznych”

OPERACYJNEGO

w

ramach

projektu

WOJEWÓDZTWA

MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 przedstawiam ofertę na:
I.

Dane Wykonawcy:
Nazwa:
…………………………………………………………………………………...............
Adres:
…………………………………………………………………………………………...
NIP:
…………………………………………………………………………………………...
Regon:
…………………………………………………………………………………………...
Tel.:……………………………………E-mail: ……………………………………….

II.

Warunki oferty:
Oświadczam iż zrealizuję zamówienie zgodnie z zapytaniem ofertowym za
cenę:……………………………………zł/netto,……………………...............zł/brutto.
Zobowiązuję

się

wykonać

zamówienie

w

terminie:

…………………………………………..
III.

Uwagi/informacje oferenta:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

IV.

Oświadczenie wykonawcy:
Zapoznałem się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Termin dostawy: do 19.02.2019

…………………….
Miejscowość, data

……………………...
Podpis

