ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

INOTIS CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD SP Z O.O.
9671364610
UL. GRUNWALDZKA 229, 85-451 BYDGOSZCZ
1/FWI-C19/2020/858

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
INOTIS PLANUJE WDROŻENIE USŁUGI INFORMATYCZNO-RZECZOZNAWCZEJ POLEGAJĄCEJ NA
UDOSTĘPNIENIU FIRMĄ ZEWNĘTRZNYM, STWORZONEJ PRZEZ INOTIS BAZY CEN RUCHOMOŚCI WRAZ
Z MODUŁEM DO AUTOMATYCZNEGO DOBIERANIA I WYCENY RUCHOMOŚCI.
Zakres zamówienia:
• Analiza systemu CRM INOTIS pod kątem integracji z systemem do „wyceny ruchomości”
• Wykonanie integracji CRM INOTIS – „System do wyceny ruchomości”
• Projekt modułu wprowadzania danych dla urządzeń mobilnych, z możliwością integracji z
aplikacjami mobilnymi klientów zewnętrznych
• Wykonanie modułu wprowadzania danych przez urządzenia mobilne
• Przygotowanie API dla „Systemu wyceny ruchomości” do integracji z systemami likwidacji szkód
klientów zewnętrznych

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Oferent zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu:
•

•
•

Przedstawienia oferty gwarantującej kompleksową realizację zamówienia stosownie do wyniku
niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 90 dni kalendarzowych
licząc od dnia upływu terminu składania ofert – weryfikacja na podstawie dostarczonej do
Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania
Posiadania niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia –
weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
postępowania.
Posiadania odpowiednich warunków technicznych, ekonomicznych i finansowych
umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia,
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

3. Kryteria oceny oferty
Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium:

cena brutto wykonania zamówienia (PLN) – waga 100% .

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym
zasady przyznawania punktów są następujące:
- Oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 100 punktów;
- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) według następującej
formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty
W/w kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr
1 do niniejszego zapytania.

6. Termin składania ofert
Oferta powinna być złożona do dnia 6.12.2020

7. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę można składać:
1. osobiście lub za pośrednictwem poczty standardowej, kuriera, posłańca na adres biura firmy:
INOTIS Centrum Likwidacji Szkód Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 229 85-451 Bydgoszcz do dnia
6.12.2020. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis:
Oferta na realizację zamówienia dotyczącego wniosku 1/FWI-C19/2020/858. Liczy się data
wpływu dokumentów do Zamawiającego
2. drogą mailową na adres: dotacje@inotis.pl, Oferta na realizację zamówienia dotyczącego
wniosku 1/FWI-C19/2020/858. Liczy się data otrzymania dokumentów na skrzynkę mailową
Zamawiającego.

3. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz oferty” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
postępowania.
4. Do „Formularza oferty” stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania należy
dołączyć:
a. Oświadczenie o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia, stanowiące Załącznik nr 2
do niniejszego postępowania.
b. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.
5. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
z formularzem ofertowym.
6. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane
z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami
i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
7. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za
realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez
Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
8. Ceną oferty jest cena brutto.
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego;
2) zostanie złożona po terminie składania ofert;
3) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub
oświadczeń.

8. Termin realizacji umowy
Maksymalny termin realizacji zamówienia to 31.03.2021

9. Kontakt w sprawie składania ofert
Piotr Jurkowski - tel. +48 501 013 840.
Pytania i wątpliwości należy kierować drogą e-mailową na adres: dotacje@inotis.pl
Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je
przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku
do treści złożonej przez niego oferty:

-

gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia
w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
z powodu okoliczności działania siły wyższej,
w zakresie zmiany terminu realizacji usługi oraz zmiany terminów realizacji zadań w ramach
usługi, gdy w trakcie badań okaże się, że zaistnieje taka konieczność, której na etapie
przygotowania niniejszego postępowania i/lub podpisania umowy nie można było przewidzieć.

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Nie dotyczy

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

……………………………….
Pieczęć Oferenta

………………………………..
Miejscowość, data

Oferta na wykonanie usługi z zamówienia dotyczącego wniosku o powierzenie grantu 1/FWIC19/2020/858 w ramach Fundusz Wsparci Inwestycyjnego
Nazwa Oferenta
Adres siedziby Oferenta

Osoba do kontaktu

Numer telefonu osoby do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

Cena netto usługi

…………………………….. zł
Słownie: ………………….

Cena brutto usługi

…………………………….. zł
Słownie: ………………….

Oświadczam, że:
1.

Zapoznałam/em się z warunkami niniejszego postępowania i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

2.

Jestem związana/y ofertą przez okres 90 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania
ofert.

3.

Przedmiot oferty jest zgodny ze specyfikacją wskazaną w niniejszym postępowaniu.

4.

Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.

5.

Spełniam status jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.).

……………………………….
(podpis i pieczęć Oferenta)
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia

……………………………….
Pieczęć Oferenta

………………………………..
Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że ………………………………………………………………………………………...
(Nazwa Oferenta)

posiada potencjał do realizacji zamówienia w postaci:
•

posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do należytego wykonania zamówienia oraz
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

TAK
NIE

•

posiadania

odpowiednich

warunków

techniczne,

ekonomicznych

i

finansowych,

gwarantujących realizację przedmiotu zamówienia

TAK
NIE

...............................................
(podpis i pieczęć Oferenta)
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

……………………………….
Pieczęć Oferenta

………………………………..
Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że pomiędzy ……………………………………………………...
(Nazwa Oferenta)

a …/nazwa i dane firmy Zamawiającej/……………… ………. …….. ………………, reprezentowaną
przez: …/imię i nazwisko osoby z firmy Zamawiającej/…………….., /pełniona funkcja/…………. nie
zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, odnoszące się do właściciela firmy lub osób
upoważnionych do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osób wykonujących w jego imieniu
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………….
(podpis i pieczęć Oferenta)
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