
 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT 

„Zakup programu Mobilny Sprzedawca  -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. Zakup oprogramowania pozwoli na wprowadzenie sprzedaży on-
line. 
Oferuje szeroki wachlarz funkcjonalności usprawniających pracę 
przedstawicieli handlowych m.in. poprzez: 
- dostęp do pełnej historii transakcji, płatności i kontaktów z Klientem, 
- przeprowadzenie transakcji sprzedaży typu preselling (przyjmowanie 
zamówień i ofert u klienta), również w walutach obcych, a także szybkiej ich 
realizacji po stronie magazynu, 
przy wsparciu aplikacji Comarch WMS Magazynier 
- przeprowadzenie transakcji sprzedaży typu vanselling (realizacja transakcji 
sprzedaży u klienta), poprzez wystawienie faktur, paragonów lub wydań 
zewnętrznych z drukowaniem 
lub fiskalizacją dokumentów, 
- drukowanie dokumentów na mobilnych drukarkach termicznych lub z 
podpisem klienta na drukarkach laserowych, 
- wysyłanie plików PDF z wydrukami dokumentów, 
- skuteczne planowanie i realizowanie wizyt handlowych. 
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).  

mailto:sylwia@christmas.pl


 
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) 

 


