
 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT 

„Zakup programu Analizy Business Intelligence  -1 szt.”  

Częstochowa, dnia  01.12.2017 r. 

Zamawiający: 

Dariusz Kowalczyk PPH "IMPULS" 
ul. Żyzna 11M 
42-202 Częstochowa 
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Sylwia Jop-Pawlak,       
+48 343661303, sylwia@christmas.pl 

Tytuł Projektu: 
„Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie 
innowacji” 

Przedmiot 
zamówienia: 

Minimalna specyfikacja programu: 

Kod CPV 48445000-9 - Pakiety oprogramowania do zarządzania relacjami z 
klientami. Innowacja organizacyjna pierwsze w firmie wprowadzenie 
zintegrowanego zarządzania. 
Dzięki zakupowi modułu Business Intelligence będzie możliwe skuteczne 
zarządzanie firmą, poprzez dostarczenie kompletnej i wiarygodnej informacji o 
każdej części biznesu. 
Intuicyjne narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji 
wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima. Zakup licencji 
bezterminowej. 
Termin dostawy  15.12.2017 r. do 27.12.2017 r.  

Kryterium oceny: 

Kryterium cena 100 % - 0-100 pkt. 

Sposób oceny oferty: 

W ramach kryterium można uzyskać maksymalnie następującą liczbę punktów: 

100 pkt (100% = 100 pkt) 

W ramach kryterium ocena ofert przeprowadzana jest w następujący sposób: 

(Cena łączna netto oferty najtańszej) / (Cena łączna netto oferty badanej ) 
x 100 pkt 

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, 
którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 

Miejsce składania 
ofert: 

Dariusz Kowalczyk PPH "IMPULS" 
ul. Żyzna 11M 
42-202 Częstochowa 

Forma złożenia 
ofert: 

Osobiście w miejscu składania ofert, za pomocą poczty tradycyjnej, 
pocztą email pod adresem sylwia@christmas.pl 
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

• nazwę i adres oferenta, 

• opis nawiązujący do parametrów i terminów wykonania 

wyszczególnionych w ogłoszeniu, 

• wartość oferty (netto oraz brutto), 

• termin ważności oferty (zalecany do 27.12.2017).  

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub 

opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna 

być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony oferenta. 

Termin złożenia 
ofert: 

Do dnia 08.12.2017 r. (7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia naboru 
ofert ).  

( podpis i pieczęć Zamawiającego) 
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