Zapytanie ofertowe / zaproszenie do składania ofert

z dnia
16 lutego 2010, godzina 09:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na stworzenie branżowego portalu
internetowego w związku z realizacją projektu pt „E-PortalSlubny.pl - największa polska baza
WeddingResources” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

ZAMAWIAJĄCY:
Wedding Experts Agnieszka Gawron, ul. Dobra 10/2, 40-119 Katowice, NIP: 634-231-95-70.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie portalu internetowego, których celem będzie uproszczenie
procesu organizowania ślubu i obniżenie kosztów nieefektywności rynku ślubów. Projekt pozwoli na
zawieranie umów pomiędzy klientami i dostawcami usług ślubnych na odległość, ograniczając
potrzebę poświęcania czasu na spotkania bezpośrednie i wizyty w terenie.
Specyfikację portalu, jego modułów oraz funkcjonalności określa załącznik niniejszego dokumentu.
Dodatkowo w dniu 15.03.2010 zostanie Państwu przekazana dodatkowa dokumentacja
„Specyfikacja techniczno-funkcjonalna portalu”, stanowiąca oczekiwaną funkcjonalność portalu.

TERMIN REALIZACJI:
Termin realizacji jest wieloetapowy. Data zakończenia realizacji i uruchomienie projektu 30.04.2011.

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
Zaoferowana cena – 50%, Kompetencje, harmonogram, dostępność - 30%, Doświadczenie w
realizacji podobnych projektów – 20%.
Ze względu iż projekt jest projektem długoterminowym, wieloetapowym za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę oraz firma wykaże się doświadczeniem
i znajomością wykorzystania oczekiwanych technologii programistycznych (Microsoft .NET Framework
3.5, ASP.NET, ADO.NET, Linq, Umbraco CMS, jQuery, jQuery UI, C#, T-SQL, Javascript), wykaże realny
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etapowy harmonogram prac, wykaże dostępność kadry programistycznej a także wykaże się
doświadczeniem w prowadzeniu podobnych projektów.
Wycenie podlega cały proces stworzenia i wdrożenia portalu, a więc:








właściwa interpretacja i identyfikacja potrzeb wg przedstawionego załącznika,
programowanie zgodnie z przedstawionym harmonogramem,
współpraca z firmą graficzną przygotowującą wizualizację projektu,
testy funkcjonalności,
etapowe wdrożenie poszczególnych modułów,
uruchomienie produkcyjne.

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę proszę przesłać do dnia 26.02.2010 roku na adres e-mail: a.gawron@weddingexperts.pl
O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną.

ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Agnieszka Gawron, tel. + 48 509
162 992 lub
e-mail: agawron@agartstudio.pl (od poniedziałku do piątku, 8.00 – 17.00).

Z poważaniem

Agnieszka Gawron
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