
 
	  
	  

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Warszawa, 7 listopada 2014 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Dostarczenie oprogramowania ABBYY FlexiCapture Distributed 
 
 
I Zamawiający: 

 
K2 Internet S.A. 
Ul. Domaniewska 44a 
02-672 Warszawa 
NIP: 951 19 83 801 
REGON: 016378720 
KRS: 0000059690 
 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: 
Maciej Kuźniar 
Dyrektor Zarządzający Centrum Usług Internetowych 
maciej.kuzniar@k2.pl 
tel. +48 693 061 491 
 
 
Zamówienie złożone zostanie na potrzeby realizacji projektu: 
 
„Optymalizacja działalności K2 i Partnerów dzięki automatyzacji procesów 
zarządzania usługami, aplikacjami, interfejsem i dokumentacją finansową” 
współfinansowanego ze środków unijnych w ramach: Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie elektronicznego biznesu typu 
B2B 
Umowa o dofinansowanie numer UDA-POIG.08.02.00-14-225/12-00 
 
 
II Opis przedmiotu zamówienia: 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostarczenie 
następujących licencji na oprogramowanie ABBYY:  

a) 1 x ABBYY FlexiCapture Distributed 10 License Professional 10 000 PPM, 

 

Pozostałe istotne informacje: 

1. Nieprzekraczalny maksymalny termin realizacji zamówienia do 21.XI.2014 
 
III Opis sposobu przygotowania oferty: 
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Oferta musi zawierać: 
1. dane oferenta: 

a) pełną nazwę oraz adres pocztowy, 
b) numer wpisu do KRS lub innego właściwego rejestru (z podaniem rejestru), 
c) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu osoby kontaktowej; 

2. datę sporządzenia oraz termin ważności oferty (co najmniej do 21.11.2014), 
3. kwotę netto i brutto 
4. warunki i termin płatności, 
5. czas potrzebny do realizacji zamówienia, jeżeli krótszy niż podany przez 

zamawiającego (nie później niż do 21.11.2014 )  
6. oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z 

Zamawiającym w rozumieniu przepisów art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r., 
Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), 

7. oświadczenie Oferenta o nie znajdowaniu się w stanie upadłości ani, że nie toczy 
się wobec niego postępowanie dotyczące upadłości, 

8. podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta.  
 
 

 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
 
Lp. Kryterium Maksymalna 

ilość punktów 
1. Cena netto 

(ilość punktów wyliczana według następującego wzoru: ilość = (najniższa oferowana 
cena netto / cena netto w badanej ofercie ) x 80 

80 p. 

5 Termin płatności 
ilość punktów wyliczana według następującego wzoru: ilość = (termin płatności 
w badanej ofercie / najdłuższy oferowany termin płatności) x 20 

20 p. 

RAZEM: 100 p. 
 
1. Ilość otrzymanych punktów obliczana będzie wg następującego wzoru: 

Ilość punktów = (1) + (2) 
 
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość 
punktów 
 
3. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert zaproponuje Oferentowi, który uzyskał 
największą liczbę punktów, zawarcie umowy na dostarczenie wyspecyfikowanego 
zamówienia. W przypadku nie zaakceptowania przez Oferenta umowy w wersji 
proponowanej przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
odrzucenia oferty oraz złożenia propozycji zawarcia umowy Oferentowi, który złożył 
ofertę kolejną co do liczby punktów. 
 
 
IV Zastrzeżenia: 
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1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych co 
oznacza, że każda oferta musi spełniać 100 % założeń funkcjonalnych opisanych w 
niniejszym dokumencie. 
 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozpatrywania ofert złożonych niegodnie z 
niniejszym zapytaniem. 
 
3. Zamawiający może w dowolnej chwili odwołać lub zmienić treść Zapytania 
ofertowego. Zamawiający poinformuje stosowne strony o powyższym fakcie za 
pośrednictwem tożsamego kanału dystrybucji zaproszenia. 
 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania ofertowego bez 
podania przyczyny. Zamawiający poinformuje stosowne strony o powyższym fakcie 
za pośrednictwem tożsamego kanału dystrybucji zaproszenia. 
 
 
Oferta może być złożona: 
1. w formie elektronicznej na adres: maciej.kuzniar@k2.pl, 
2. w formie tradycyjnej w biurze K2 Internet S.A.: ul. Domaniewska 44a, 02-672 
Warszawa. 
 
Termin składania ofert mija dnia 14 listopada 2014r o godz. 12:00. 
Decyduje data i czas dostarczenia oferty pod wskazany powyżej adres. 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe przesłano do potencjalnych dostawców oraz 
zamieszczono: 
na stronie www K2 Internet S.A.:   www.k2.pl/inwestorzy 
w siedzibie K2 Internet S.A.:   ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa 
 
 
 

Tomasz Tomczyk 
 
 
 
 Prezes Zarządu 


