Poznań, dnia 02.10.2014
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Revedu Sp. z o.o.
ul. Jasielska 8 C
60‐476 Poznań
NIP: 78118844781

Zapytaniee ofertowe nr 8/2014
Dotyczy projjektu:
„Geometeo.p
pl – innowaacyjna aplikacja dostarczaająca inform
macji pogodow
wych i poprrawiająca bezpieczeństwo
o
użytkownikó
ów”,
Program Operacyjny – In
nnowacyjna Gospodarka
G
(D
Działanie 8.1): Wspieranie działalności ggospodarczej w dziedziniee
gospodarki eelektronicznej.
Przedmiot zaamówienia:
Zakup urządzzeń mobilnych
h do testów aplikacji:
mem iOS do teestów aplikacjji – iPhone 6 (1 szt.),
a. zakup urząądzenia mobilnego z system
b. zakup urząądzenia mobillnego z system
mem Android do testów aplikacji – Samsung Note Pro 12,2 (1 szt.),
c. zakup urząądzenia mobilnego z system
mem Windowss Phone 7/8 do
d testów aplikacji – Nokia llumia 1020 (1
1 szt.).
enia:
Termin realizzacji zamówie
Do dnia 07.11.2014r.
wyboru:
Kryterium w
Kryterium
m wyboru

Waga
100%
W min
An = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ * 100
Wr

Cena nettto oferty
gdzie:
W min
m – cena nettto w ofercie nnajtańszej
Wr – cena netto w ofercie rozppatrywanej
An – ilość punktó
ów przyznanycch ofercie
oru ofert:
Sposób wybo
 najlepsza oferta (najniższa cen
na netto) od danego Ofere
enta otrzymuje 100 pkt., ppozostałe oferty otrzymująą
nkty będące sttosunkiem ofe
erty najlepszejj do rozpatryw
wanej oferty przemnożonej
p
j przez 100,
pun
 do rrealizacji zleceenia wybieran
ny jest ten Ofeerent, którego
o ocena jest na
ajwyższa.
Termin dostaarczenia ofertt:
Do dnia 16.10.2014
Składanie offert:
 Za p
pośrednictwem
m poczty elekktronicznej: poomoc@revedu
u.pl

Projekt wspó
ółfinansowanyy ze środków Unii Europejskkiej w ramach
h Europejskieg
go Funduszu RRozwoju Regio
onalnego
Dotacje na
a innowacje ‐ Inwestujemy w Waszą przyyszłość



Za p
pośrednictwem
m poczty, kuriera lub dostaarczona osobiśście na adres:
Revvedu Sp. z o.o.
ul. Jasielska 8 C
60‐4476 Poznań

wymagania fo
ormalne:
Dodatkowe w
 Zam
mawiający nie dopuszcza skłładania ofert częściowych – rozpatrywan
ne będą tylko oferty kompletne
 Okres ważności oferty
o
do: 30.1
11.2014
p
a oferty na załączonym szablonie
 Oferent zobowiązzany jest do przedstawienia
O
w wyyznaczonym miejscu
m
 Oferta musi zawierać podpis Oferenta
z
załączo
ona informacjja o otrzyman
niu zapytania ofertowego przez Oferen
nta (zapytaniee
 Do oferty musi zostać
małem/am dnia
a ……..”)
oferrtowe podpisaane przez Oferenta z adnottacją: „otrzym
otyczących zaapytania oferttowego udzieela:
Informacji do
Aleksandra LLubońska
e‐mail: pomo
oc@revedu.pll
tel.: 601 363 106
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