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Dane Zamawiającego: 
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Jana Pawła II 79 
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Tel. +48 52 375 63 00 
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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Politech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności, których 

przedmiotem jest przygotowanie aplikacji mobilnej z formularzem rozmów handlowych na imprezy 

targowe w j. angielskim.  

Kod: 

72421000-7  

Pełna nazwa: 

Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich 

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Zakres usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje: 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wdrożenie, przetestowanie, uruchomienie 

oraz udzielenie gwarancji na aplikację mobilną przeznaczoną do zbierania kontaktów oraz 

informacji handlowych od klienta eksportowanych do pliku .xls lub pokrewne (według 

schematu podanego przez firmę Politech). 

2. System ma pełnić funkcję multimedialnego narzędzia do zbierania kontaktów oraz informacji 

dotyczących zamówień na produkty firmy. 

3. Aplikacja mobilna ma być dostępna dla pracowników firmy Politech Sp. Z o.o. 

4. Aplikacja mobilna ma działać na urządzeniach mobilnych (smartfonach i tabletach) 

pracujących pod systemami operacyjnymi Android (w wersji 4.X.X i wzwyż), iOS (w wersji 

7.X.X i wzwyż), Windows (w wersji 7, 8, 10 i wzwyż). Aplikacja mobilna powinna wyświetlać 

się prawidłowo na wszystkich modelach smartfonów i tabletów działających w oparciu o ww. 

systemy operacyjne. 

5. Aplikacja mobilna ma dostarczać treści w języku angielskim. 



 

6. W ramach opracowania interfejsu graficznego dla systemu wykonawca przygotuje makiety 

funkcjonalne oraz warianty graficzne dla interfejsu aplikacji mobilnej (nie mniej niż 3), z 

których Zamawiający wybierze jeden. Interfejsy zaprojektowane dla aplikacji mobilnej 

powinny być zgodne z wytycznymi projektowania dla systemów operacyjnych i przewidywać 

orientację poziomą oraz pionową urządzenia oraz być dedykowane osobno do tabletów, 

osobno do smartfonów. 

7. Wykonawca zagwarantuje pakiet godzin wdrożeniowych. 

8. Wykonawca zagwarantuje wykonanie i uruchomienie aktualizacji aplikacji mobilnej tak aby 

mogła współpracować bez przeszkód z kolejnymi wersjami systemów operacyjnych 

działających na urządzeniach mobilnych, jeżeli w okresie gwarancji powstaną i zostaną 

upublicznione nowe wersje wspomnianych systemów operacyjnych. 

9. Funkcjonalności systemu: 

  
Funkcjonalności 

systemu tłumaczenie   tłumaczenie   

1 Logo firmowe       grafika 

2 Konsument Consumer 
Klient Client 

Pole typu checkbox 
Dostawca Supplier 

3 Język Language 

Angielski English 

Pole typu checkbox Rosyjski Russian 

Polski Polish 

4 Formularz Form 

Nazwa wydarzenia Event name 

Pole typu combobox 

(dropdown list) - Lux 

Pack, Cosmopack, 

Intercharm, PCD 

Data Date 
samouzupełniające 

format: dd/mm/rrrr 

Numer rozmowy 
Conversation 

number 

samouzupełniające 

format: xxxx/rrrr 

5 
Prowadzący 

rozmowę 
Lead contact     

Pole typu combobox 

(dropdown list) – Imię i 

Nazwisko osoby  

 

 

 

 



 

6 Firma Company 

Nazwa firmy Company name Pole do wypełnienia 

Adres Address Pole do wypełnienia 

Ulica i numer Street/Number Pole do wypełnienia 

Kod pocztowy Postal Code Pole do wypełnienia 

Kraj Country Pole do wypełnienia 

Numer telefonu 
Telephone 

number 
Pole do wypełnienia 

Strona www Website Pole do wypełnienia 

7 
Osoba do 

kontaktu 

Contact 

person 

Nazwisko Surname Pole do wypełnienia 

Stanowisko Position Pole do wypełnienia 

Numer telefonu 
Telephone 

number 
Pole do wypełnienia 

E-mail e-mail Pole do wypełnienia 

8 Zaintersowania 
Customer 

Expectations 

Zamknięcia perfumeryjne Caps 

Pole typu checkbox 

Kompletne opakowania Sets 

Produkty indywidualne 
Individual 

Projects 

Słoiki do kremów Surlyn Jars 

Metaliazacja\Lakierowanie 

UV 

Metalization\UV 

Lacquering 

Hotstemping Hotstemping 

9 
Notatki z 

rozmowy 
Notes     Pole do wypełnienia 

            

  
Dodatkowe 

funkcjonalności 

systemu         

10 
eksport danych 

do pliku csv/xls         

11 
magazynowanie 

wyników         

 

10. Termin wykonania usługi opisanej w punkcie I – Opis przedmiotu zamówienia (ppkt 1 do 11) 

to 05.09.2016.  

 

 



 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

II a. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy: 

- posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w tworzeniu aplikacji mobilnych, warunek 

zostanie uznany za spełniony, jeśli Zleceniobiorca oświadczy, że w okresie od 01.01.2013 do 

01.08.2016, należycie wykonał minimum 5 usług polegających na stworzeniu aplikacji 

mobilnych, 

- nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty.   

 

 

II b. Oferta: 

- musi zostać złożona w określonym terminie, 

- musi obejmować pełen zakres usługi wyszczególniony  w punkcie I, 

- każdy Zleceniobiorca może złożyć tylko jedną ofertę, 

- cena wyrażona w PLN, lub walucie obcej. W przypadku podania ceny w walucie obcej, do 

procedury wyboru dostawcy będzie ona przeliczona na PLN po średnim kursie NBP (Tabela A) 

z dnia przygotowania przez Zleceniobiorcę oferty. 

 

III. KRYTERIA OCENY OFERTY 

Ocena ofert będzie dokonana na podstawie następujących parametrów: 

1. Zastosowane wagi dla  kryteriów: 

a) Kryterium 1 – cena usługi – waga 80%. 

b) Kryterium 2 – gwarancja – waga 20%. 

 

2. Zastosowane kryteria do oceny punktowej ofert: 

Kryterium 1: Cena usługi – C   - ilość punktów będzie wyliczana dla tego kryterium wg poniższego 

wzoru: 

    C (ilość pkt. w ramach kryterium cena)  x 80% x 100 pkt 

   Kryterium 2: gwarancja – T  - ilość punktów za to kryterium będzie wyliczana wg   

    poniższego wzoru: 

 

T (ilość pkt. w ramach kryterium Gwarancja)  x 20% x 100 pkt 

 

 

 



 

3. Punkty każdego z kryteriów będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łączna 

suma punktów dla oferty badanej będzie liczona wg poniższego wzoru: 

S = C + T 

4. Zleceniobiorca, który uzyska najwyższą liczbę punktów i jego oferta będzie spełniała wszystkie 

kryteria zamówienia, określone w punkcie I Zapytania ofertowego zostanie wybrany do realizacji 

zamówienia. 

 

 

 

IV. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT 

Termin złożenia oferty upływa z dniem 23 sierpnia 2016 roku.  Oferty należy składać: 

- w formie elektronicznej, przesyłając je na adres e-mail: mariusz.sieczkowski@politech.pl lub  

- w formie drukowanej , dostarczając na adres zamawiającego podany w zapytaniu. 

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Osobą upoważnioną do kontaktu ze Zleceniobiorcami jest  Mariusz Sieczkowski (tel. +48 887 600 367, 

e-mail: mariusz.sieczkowski@politech.pl). 

Miejsce ogłoszenia zapytania ofertowego: www.politech.pl. 

 

V. INFORMACJE NT. ZAKRESU WYKLUCZENIA 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym  

z firmą Politech Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między Politech Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Politech Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w umieniu Politech 

Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  

a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zleceniobiorca dokumentuje brak powiązań stosownym oświadczeniem. 

 



 

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady 

konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 

50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te 

zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego. 

 

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Termin związania ofertą wynosi  2 dni robocze od daty wskazanej jako termin złożenia oferty.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia i odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

4. Warunki i termin płatności za usługę:  

Płatność w terminie 14 dni po wystawieniu faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest  

podpisany przez Zleceniobiorcę i Zamawiającego (bez uwag) protokół przekazania aplikacji.  

5. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu oferty w całości lub części osobie 

trzeciej bez zgody zamawiającego. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania uzupełnień do oferty, po wcześniejszym 

wezwaniu przez Zamawiającego.  W przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów 

oferty Zamawiający dopuszcza możliwość zwrócenia się do Oferentów z prośbą o dodatkowe 

wyjaśnienia.  

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert  wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.  


