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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/dotacja 
 
RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację zadań przewidzianych  
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy  
o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-18-052/14-00 
 
 
I. Przedmiot Zapytania ofertowego  
 
W związku z realizacją II Etapu projektu B2B pt. „Wdrożenie systemu B2B o charakterze ofertowo-
rozliczeniowym na rzecz automatyzacji procesów biznesowych firmy RYWAL Sp. z o.o. Sp. K. i jej 
partnerów”, realizowanego w ramach:  
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013,  
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,  
na podstawie Umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-18-052/14-00,  
 
Zamawiający zaprasza do składania Ofert na realizację zadań przewidzianych  
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie z Tabelą nr 1- będącą załącznikiem do 
niniejszego zapytania ofertowego. 
 
II. Termin realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego-  30-04-2015 
 
III. Warunki udziału  
 
1. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 
kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu Zapytania ofertowego.  
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 
przedmiotu Zapytania ofertowego.  
3. Nie jest prowadzone przeciwko Oferentowi postępowanie upadłościowe lub układowe.  
4. Oferent jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru Zapytania ofertowego, poprzez 
umieszczenie odpowiedniej adnotacji wraz z podpisem na pierwszej stronie niniejszego 
dokumentu.  
5. Potwierdzony egzemplarz Zapytania ofertowego, powinien być dostarczony za pośrednictwem 
poczty/kuriera lub osobiście na adres firmy RYWAL Sp. z o.o. Sp. k., ul. Architektów 1/45,  
35- 082 Rzeszów nie później niż w podanym niżej terminie składania Ofert.  
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IV. Wymagania formalne dotyczące przygotowania Oferty  

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi  
w niniejszym dokumencie oraz przygotować Ofertę zgodnie z określonymi w nim wymaganiami.  
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty, 
niezależnie od wyniku. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione 
przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem Oferty. Oferenci zobowiązują się nie 
podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.  
3. Oferta musi zawierać informację o jej ważności. 
4. Oferta musi zostać podpisana przez Oferenta.  
 
V. Miejsce i termin składania Ofert  
 
1. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście na adres:  
ul. Architektów 1/45, 35- 082 Rzeszów, do dnia 2015-01-19 do godziny 16.00.  
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
3. Oferent może przed upływem terminu składania Ofert, zmienić lub wycofać swoją Ofertę.  
 
VI. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami  
 
Wszelkich odpowiedzi na pytania dotyczące szczegółów technicznych realizacji ww. przedmiotu 
Zapytania ofertowego udziela: 
 
imię i nazwisko: Rafał Mardoń  
dane teleadresowe: Tel. 17 860 03 65, Fax. 17 863 63 42 
e-mail: rmardon@ry-wal.pl 
 
VII. Kryteria wyboru Oferty  

1. Cena stanowi główne kryterium wyboru Oferty.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Oferentem  
w sytuacji, gdy wartość Oferty będzie wyższa od wartości zaplanowanej w budżecie Projektu 
dotacyjnego. 
3. Oferty wariantowe będą odrzucane. 
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VIII. Tajemnica i ochrona danych 
 
1. Wszystkie informacje zawarte w dokumentacji, udostępnianej Oferentowi przez Zamawiającego, 
związanej z niniejszym Zapytaniem ofertowym, muszą być traktowane, jako informacje poufne i 
pozostają własnością Zamawiającego. 
2. Wszystkie informacje dostarczone przez Oferenta, włącznie z Ofertą cenową i danymi 
osobowymi, są również traktowane, jako informacja poufna i będą wykorzystane jedynie do 
wsparcia procesu decyzyjnego Zamawiającego, związanego z niniejszym postępowaniem. 
 
 
 
      
 
 

          
 ………………………………………………….. 

(podpis, pieczęć) 
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Załącznik nr 1-Tabela 1 Przedmiot Zapytania ofertowego nr 2/dotacja 

Lp. Zadania przewidziane do realizacji  w Etapie II 
Wartość PLN 

(netto) 

1. Instalacja zakupionych urządzeń oraz instalacja i konfiguracja oprogramowania 
systemowego (1 sztuka)  
Przeznaczenie: Profesjonalny montaż urządzeń  w tym instalacja systemów operacyjnych 
i oprogramowania oraz skonfigurowanie wszystkich urządzeń do pracy w sieci LAN i w 
Internecie, jest warunkiem późniejszego bezawaryjnego ich użytkowania. W 
szczególności nastąpi instalacja urządzeń w serwerowni, instalacja serwera i osprzętu w 
szafie serwerowej wraz z zasilaniem, podłączenie zasilania, instalacja sterowników i 
konfiguracja serwera, podział dysków macierzy i przyporządkowanie ich dla 
poszczególnych systemów. 
Uzasadnienie i powiązanie z celami projektu: zakup tej usługi jest niezbędnym 
elementem zaplanowanego do realizacji projektu, ze względu na konieczność 
przygotowania środowiska informatycznego do zaawansowanych prac integratorskich i 
wdrożeniowych. Bez profesjonalnego przeprowadzenia tego etapu nie będzie możliwa 
realizacja celów na poziomie wszystkich produktów przewidzianych dla projektu. 

 

 

2.  Wdrożenie elementów systemu ERP na potrzeby B2B (1 sztuka) 
Przeznaczenie: w ramach usługi wykonane zostaną wszystkie prace związane z 
rozbudową i nadbudową istniejącego systemu informatycznego Wnioskodawcy do wersji 
zdolnej do integracji w ramach systemu B2B. Jak wskazano w przygotowanej analizie 
przedwdrożeniowej z audytem technologicznym, rozbudowa wymaga specjalistycznych 
usług wdrożeniowych i jest konieczna ze względu na to, iż efektywna integracja systemu 
informatycznego Wnioskodawcy oraz partnerów biznesowych jest uwarunkowana 
posiadaniem odpowiedniej bazy systemowej (opartej o bazę danych MS SQL Server, co 
jest minimalnym wymogiem dla integracji systemów IT, dotychczasowa wersja systemu, 
nie spełnia tego wymogu). 
Uzasadnienie: Zakup usługi polegającej na wdrożeniu rozszerzeń systemu ERP jest 
niezbędny z punktu widzenia zapewnienia technicznej wykonalności całego 
przedsięwzięcia. Wnioskodawca nie dysponuje zasobami zdolnymi zastąpić 
profesjonalne wsparcie procesu wdrażania rozszerzeń systemu do funkcjonalności ERP.  

 

 

  ŁĄCZNIE: 
 


