Poznań, dnia 07.01.2015 r.
Cocreate Sp. z o. o.
ul. 28 czerwca 1956 r. 257/6
61-485 Poznań
NIP: 7831699532
Biuro projektu:
ul. Jasielska 8C
60-476 Poznań

Zapytanie ofertowe nr 8/2015
Dotyczy projektu:
„Wdrożenie intuicyjnej e-usługi marketingu interaktywnego”
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.1): Wspieranie działalności
gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.
Przedmiot zamówienia:
Optymalizacja portalu pod kątem SEO – architektura nagłówków, copywriting, optymalizacja
prędkości działania, architektura linków, mapa strony (HTML, XML), zgłaszania strony do katalogów.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu przewidywana ilość roboczogodzin na
wykonanie zadania wynosi 100 rbh.
Termin realizacji zamówienia:
Do 28.02.2015
Kryterium wyboru:
Kryterium wyboru

Cena netto oferty

Waga
100%
W min
An = ---------- * 100
Wr
gdzie:
W min – cena netto w ofercie najtańszej
Wr – cena netto w ofercie rozpatrywanej
An – ilość punktów przyznanych ofercie

Sposób wyboru ofert:
 najlepsza oferta (najniższa cena netto) od danego Oferenta otrzymuje 100 pkt., pozostałe
oferty otrzymują punkty będące stosunkiem oferty najlepszej do rozpatrywanej oferty
przemnożonej przez 100,
 do realizacji zlecenia wybierany jest ten Oferent, którego ocena jest najwyższa.
Termin dostarczenia ofert:
Do 22.01.2015 r.
Składanie ofert:
 Za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.gregorowicz@cocreate.pl
 Za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres biura projektu:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Cocreate Sp. z o.o.
ul. Jasielska 8 C
60 -476 Poznań
Dodatkowe wymagania formalne:
 Okres ważności oferty do 08.03.2015
 Oferent zobowiązany jest do przedstawienia oferty na załączonym szablonie
 Oferenci zobowiązani są do wyceny zadania projektu w roboczogodzinach. Należy podać
cenę roboczogodziny prac netto
 Oferta musi zawierać podpis Oferenta w wyznaczonym miejscu
 Do oferty musi zostać załączona informacja o otrzymaniu zapytania ofertowego przez
Oferenta (zapytanie ofertowe podpisane przez Oferenta z adnotacją: „otrzymałem/am
dnia ……..”)
Informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:
Paulina Gregorowicz
Mail: p.gregorowicz@cocreate.pl
Tel. 661 110 402
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