Warszawa, dnia 27.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 01/07/2018/BAD1
W związku z realizacją projektu: „ENIGMA – opracowanie prototypu narzędzia do
bezpiecznego przesyłania i synchronizacji danych” w ramach Działania 1.2 „Działalność
badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dealdone Sp. z o.o. zaprasza do
składania ofert na przeprowadzenie badań dokumentacji oraz implementacji systemu
bezpiecznej wymiany dokumentów.
Zamawiający:
Dealdone Sp z o.o.
ul. Zaściankowa 90/1B
02-989 Warszawa
Telefon kontaktowy: +48 606 485 808
e-mail: joanna.dmitruk@dealdone.pl
Osoba do kontaktu: Joanna Dmitruk
Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku prowadzone jest zgodnie z pkt. 6.5.1
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzone prace badawcze w szczególności powinny zawierać:
1. Analizę zgodności opracowanego rozwiązania z aktualnym prawodawstwem oraz
normami wytwarzania oprogramowania do ochrony danych wrażliwych.
2. Analizę poprawności zaprojektowanych mechanizmów zapewniania poufności i
integralności przetwarzanych w systemie danych.
3. Analizę poprawności zaprojektowanych mechanizmów uwierzytelniania i zarządzania
uprawnieniami użytkowników systemu.
4. Analizę kodu źródłowego aplikacji pod kątem zgodności z dokumentacją systemu oraz
spełniania standardów bezpieczeństwa dla aplikacji do bezpiecznego przesyłania i
synchronizacji danych.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
II. Udzielanie zamówień częściowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

III. Termin ważności oferty
Termin ważności oferty wynosi 90 dni od dnia złożenia.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
Oferentami nie mogą być przedsiębiorstwa powiązane kapitałowo bądź osobowo z
Zamawiającym.
Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien
przedłożyć uzupełniony i podpisany Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego nr 01/07/2018/BAD1
Oferta powinna zawierać pełną nazwę Oferenta, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, email), NIP.
Załączniki do zapytania ofertowego nr 01/07/2018/BAD1 muszą zawierać podpisy osób
uprawnionych do reprezentacji Oferenta.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem ofert,
niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione
przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę można składać wyłącznie na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego rozeznania.
Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
Zamawiający może w toku oceny i badania ofert żądać od Oferentów uczestniczących w
postępowaniu ofertowym uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.
Cena oferty musi być przedstawiona w PLN jako cena netto, zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku.
VI. Miejsce i termin składania ofert
Oferty prosimy składać drogą elektroniczną w formie skanu podpisanej oferty na
adres:

przetargi@dealdone.pl
Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa z końcem dnia 15.08.2018 r.
Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu i ocenie.

VII. Kryteria oceny ofert
CENA – 100%
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów 100 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę
netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
cena netto najtańszej oferty (w zł)
Liczba punktów oferty = ---------------------------------------------- x 100
cena netto badanej oferty (w zł)
Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z Oferentem, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza w zakresie ceny zamówienia, gdy cena przekroczy kwotę budżetową z
zastrzeżeniem, że istnieje możliwość prowadzenia negocjacji w celu obniżenia ceny podanej
przez Oferenta.
W przypadku, gdy więcej niż jeden Oferent składający ofertę otrzyma taką samą najwyższą
ilość punktów zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co
pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Oferentów i uczciwej konkurencji, a
ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
uzyskując najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zapytania ofertowego poprzez wprowadzenie
zamówień dodatkowych, zamówień uzupełniających z wykonawcą zamiennych, korekt i
rozwiązań logistycznych – najlepszych z punktu widzenia Zamawiającego w trakcie realizacji
projektu.
Zamawiający zastrzega, że wskazane ilości usług, mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w
zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji projektu. Istnieje zatem możliwość
udzielenia Oferentowi wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówienia
uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego.
Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści
niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający przedłuży w takim przypadku termin składania

ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na
zakres wprowadzonych zmian.
Ocena ofert nastąpi 16.08.2018 r. w oparciu o złożone oferty.
VIII. Pozostałe informacje
1. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku
przeprowadzania ich ponownej oceny.
2. Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego,
zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty lub do
unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują
Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego (Oferenci zrzekają się wszelkich
ewentualnych przysługujących im roszczeń).
3. Ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do
akceptacji oferty, w całości lub w części, bez względu na jej zawartość cenową i nie
zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia ofert.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia
którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia
bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
Dealdone Sp. z o.o. zapewnia, że wszyscy oferenci mają taki sam dostęp do informacji
dotyczących zamówienia na przeprowadzenie badań dokumentacji oraz implementacji
systemu bezpiecznej wymiany dokumentów w ramach projektu i żaden wykonawca nie jest
uprzywilejowany względem pozostałych, a postępowanie przeprowadzone jest w sposób
transparentny.

Załączniki:
Załącznik 1: Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/07/2018/BAD1

/pieczęć firmowa/
Pieczęć firmowa
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszonego 27.07.2018 r. zapytania ofertowego nr 01/07/2018/BAD1 w
ramach realizowanego projektu: „ENIGMA – opracowanie prototypu narzędzia do
bezpiecznego przesyłania i synchronizacji danych” w ramach Działania 1.2 „Działalność
badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, składam ofertę na przeprowadzenie
badań dokumentacji oraz implementacji systemu bezpiecznej wymiany dokumentów.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego i przyjmuję do stosowania
określone w nim wymagania i zasady postępowania, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
Oświadczam, że termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego wyniesie nie dłużej niż
30 dni od momentu podpisania umowy z oferentem.
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne kryteria zawarte w
niniejszym rozeznaniu.
Oświadczam, że Oferent, w imieniu którego działam nie jest powiązany kapitałowo ani
osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta.

Data ważności oferty: …………………………….

OSOBA DO KONTAKTU:
Imię i nazwisko …………………………………………………………
Nr telefonu ………………………………………………………………
E-mail ……………………………………………………………………

Usługa

Cena netto

Proponowana cena netto za usługę

………………………………., dnia……………..

……………………………………………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta

