Barcinek, 04.08.2014
(miejsce i data)

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i
innowacyjność”
Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1 A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową
na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).
Tytuł Projektu: „Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji w spółce ARF”

I. Zamawiający:
ARF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Barcinek 60
58-512 Stara Kamienica
NIP: 6110202110
II. Firma ARF Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zakup:
1. Szkolenie użytkowników systemu ERP – 100 rbg.
Minimalne wymagania:
Cykl specjalistycznych szkoleń z obsługi systemu ERP dla użytkowników systemu i jego
administratorów.
Zakres szkolenia (główne obszary tematyczne) dla użytkowników (70rbg.):
o System ERP – informacje ogólne
o Zasady korzystania z systemu
o Funkcjonalności
o Funkcjonalności modułów systemu
Zakres szkolenia (obszary tematyczne) dla administratorów (30rbg):
o System ERP – informacje ogólne
o Zasady administrowania systemem
o Kontrola w systemie
III. Oferty należy składać do 11.08.2014 pocztą (decyduje data wpływu), osobiście w siedzibie
firmy: Barcinek 60, 58-512 Stara Kamienica lub na maila: produkcja@arf.pl
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do oferty.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oferta powinna zawierać:
 dane oferenta
 datę wystawienia oferty
 wartość netto/brutto oferty wyrażona w PLN

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 30.11.2014r.
Miejsce wykonania zamówienia: ARF Sp. z o. o., Barcinek 60, 58-512 Stara Kamienica
V. Sposób obliczania ceny:
Cena oferty powinna zawierać wycenę wszystkich kosztów związanych z przedmiotem zamówienia z
uwzględnieniem ewentualnych rabatów.
Wymaga się podania ceny netto oraz wysokości podatku VAT.
VI. Kryterium oceny ofert stanowi: cena 100%
VII. Wybór oferenta
Beneficjent projektu wskaże oferenta, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia
kryterium przyjętego w niniejszym zapytaniu.
Postępowanie zostanie uznane za ważne wówczas, gdy w odpowiedzi, gdy na zapytanie ofertowe
wystosowane przez Beneficjenta projektu wpłynie co najmniej 1 ważna oferta.
VIII. Pozostałe
Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia wskazania oferenta bez
podania przyczyny.
Osoba do kontaktu: Bartosz Oblicki, tel. 785837788
Załączniki do zapytania:
1. Formularz ofertowy ( 1 strona)

......................…, dnia ... ... ...
...
Oferta dla:
ARF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Barcinek 60
58-512 Stara Kamienica
OFERTA CENOWA
Nazwa firmy: ………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………
NIP …………………………………………………………………………
Regon ………………………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe firmy ARF Sp. z o. o. składam ofertę cenową:
Nazwa

Wartość netto

VAT

Wartość brutto

1. Szkolenie użytkowników
systemu ERP – 100 rbg.
Razem
Oferent oświadcza, że:
- uzyskał wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej
oferty.
- jest związany niniejszą ofertą przez okres …… dni od dnia jej złożenia.

.........................................
Podpis/pieczątka firmowa

