Fundacja Aktywny Społecznie
ul. Słowackiego 4A lok. 36
42-200 Częstochowa
tel. + 48 796 997 765
biuro@asopp.pl
www.asopp.pl

Częstochowa, 01.02.2018

Zapytanie ofertowe nr 1/2018
( dotyczy systemu CRM z elementami portalu Social Media )
I. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywni Społecznie
ul. Słowackiego 4A lok. 36
NIP: 7811897246, REGON: 302628934, KRS: 0000479577
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
3.
4.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu serwisu Internetowego dla Fundacji
Aktywni Społecznie wg załączonej specyfikacji, a także projekt graficzny logo.
Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 01.09.2018 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent może stworzyć ofertę w formacie .doc lub .pdf. Oferta powinna zawierać:







datę sporządzenia,
adres lub siedzibę oferenta,
numer telefonu kontaktowego oferenta,
adres e-mail oferenta,
numer NIP oferenta,
termin zakończenia prac.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zarzad@asopp.pl,
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Słowackiego 4A lok. 36 do dnia 25.02.2018r.

2.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.02.2018r, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie przy ulicy Słowackiego 4A lok. 36 w Częstochowie
oraz na stronie internetowej pod adresem www.asopp.pl.

3.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
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VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 60%.
2- Jakość i funkcjonalność - 30%.
3 - Wsparcie techniczne 10%.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.asopp.pl
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Prezes Fundacji Aktywni Społecznie pod numerem telefonu 796 997
765 oraz adresem email: zarzad@asopp.pl.
IX. ZAŁĄCZNIKI
Specyfikacja serwisu Internetowego.
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