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I. WYMAGANIA I OPIS ZAMÓWIENIA
Okres realizacji zamówienia: 14.03.2022 – 31.03.2022
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dedykowanego, bezpośrednio opracowanego dla
Zamawiajacego oprogramowania (systemu) do zdalnej konfiguracji zamówień dla klientów.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wykonanie kompleksowej analizę aktualnego sklepu www Zamawiajacego oraz sprawdzenie
możliwości technicznych zaprogramowania ustalonych rozwiązań,
- zbudowanie konfiguratora w oparciu o dostarczenie parametrów, które są niezbędne do wyboru
odpowiedniej kawy,
- opracowanie jak najbardziej intuicyjnego interfejsu, dzięki któremu klienci w swobodny sposób
będą mogli dopasować kawy do swoich preferencji,
- wykonanie kompleksu prac graficznych i fotografii, które znajdą się w konfiguratorze,
- wprowadzanie do konfiguratora modelu pamięciowego, który pozwoli zapamiętać wcześniej
wybierane parametry przy kolejnych zakupach,
- wykonywanie systemu subskrypcji ((klient ustala jaka ilość i kiedy ma do niego cyklicznie być
dostarczona),

- wykonanie interfejsu dostępnego w językach: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim,
czeskim, słowackim.
Oprogramowanie (konfigurator) powinno umożliwić wykonanie następujących działań :
- pozwoli klientowi wybrać kawę spośród już dostępnych w ofercie klienta, ale i również zamówić
ziarna, które są trudne osiągalne w kraju;
- dobór rodzajów kawy w stosunku do wykorzystywanego sprzętu parzenia kawy (np. ekspres,
kawiarka),
- system będzie zapewniał możliwość ustalenia parametrów procesu palenia kawy zgodnie z
wymaganiami klienta,
- system pozwoli na automatyczną informację pracownika o wpłynięciu nowego zamówienia, oraz
możliwość zdalnego dostępu oraz kolejkowania zleceń,
Wszytskie prace zostaną wykonane na domenie Zamawiajacego www.we-coffee.pl.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe albo osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawiającym bądź osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem oraz przeprowadzaniem wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub
członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
III. TERMIN SKŁADANIA OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE:
1.

Ostateczny termin składania ofert: 10.03.2022 r.
Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

IV. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1.

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie można składać:
a. za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby firmy zamawiającego:
WE COFFEE Kamil Kuczmarz., Batalionów Chłopskich 1d, 43-512 Bestwina;
b. za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

na

adres

e-mailem:

kamil.kuczmarz@gmail.com.
2.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia.

3.

Cena powinna zostać podana w wartości netto.

4.

Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

5.

Termin ważności oferty – 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.

6.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

7.

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych
określonych w tej ustawie.

