
Warszawa, 08.12.2020 

 

Zapytanie ofertowe NASK S.A. 

Nr W/6463/20 

 

NASK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-796), przy ul. Wąwozowej 18, lokal 

010, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000644422, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 76.100.000 zł 

wpłacony w całości, posługującą się numerami: NIP 9512421815 i REGON 365743505, 

zwany dalej "Spółka”, 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przepisów kodeksu 

cywilnego na: 

wsparcie w zaprojektowaniu i opisaniu procesów Spółki wraz z dostarczeniem              

i wdrożeniem narzędzia informatycznego  

 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

-  wsparcie w zaprojektowaniu i opisaniu wybranych procesów w Spółce. Wykaz 

procesów zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania; 

 -  dostarczenie i wdrożenie narzędzia informatycznego, w którym możliwe będzie 

opisanie procesów a następnie obsługa tych procesów w bieżącym 

funkcjonowaniu Spółki, 

-  wsparcie techniczne zaoferowanego narzędzia informatycznego, na zasadach 

opartych na SLA określonym w umowie.  

2. Wymagania w zakresie funkcjonalności, które muszą być realizowane za pomocą 

narzędzia informatycznego zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania.   

3. Spółka planuje opisać i wdrożyć jako pierwszy, proces zakupowy. Planowany termin 

uruchomienia narzędzia informatycznego w tym zakresie to  1 kwartał 2021r.  

4. Wdrożenie kolejnych procesów odbywać się będzie sukcesywnie, na podstawie 

uzgodnionego harmonogramu.  

5. Przedmiot zamówienia opisany w punkcie 1 będzie wymagał od Wykonawcy 

przeprowadzenia warsztatów z pracownikami Spółki.  

6. W ramach wdrożenia narzędzia informatycznego Spółka oczekuje przeprowadzenia 

szkolenia dla wybranych pracowników Spółki.  

 

II. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

1. Ofertę należy przygotować w języku polskim. 

2. Oferta musi zawierać: 

-  określenie przedmiotu postępowania, którego dotyczy tj. W/6463/20, 

-  pełną nazwę Wykonawcy wraz z adresem, kodem pocztowym, numerem   

telefonu, imionami i nazwiskami osób upoważnionych do reprezentowania   

Wykonawcy, 

-  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wydruk z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo inny 

dokument rejestrowy, jeżeli odrębne przepisy prawa wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia działalności gospodarczej, z danymi ujawnianymi nie 

wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania formularz ofertowy, 

którego wzór stanowi załącznik  nr 2 do Zapytania ofertowego, 

-  wykaz zrealizowanych (zakończonych z sukcesem) wdrożeń analogicznych 

narzędzi w okresie ostatnich 24 miesięcy przygotowany zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania, 

-  potwierdzenie posiadania polisy OC o min. Wartości 200 000 zł., 

-  prezentację narzędzia informatycznego wraz z wymaganiami technicznymi, 



-  proponowany harmonogram realizacji prac, 

-  skład Zespołu projektowego dedykowanego do realizacji umowy, 

-  warunki wsparcia technicznego, 

-  projekt umowy uwzględniający, m.in. terminy realizacji prac, procedurę testów 

i odbiorów prac, warunki SLA, 

-  wykaz procesów i wymagań funkcjonalnych uzupełniony przez Oferenta. 

3.  Wynagrodzenie zawarte w ofercie nie może zostać podwyższone i wiąże do dnia  

upływu terminu związania ofertą. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, 

że pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty zostanie 

doręczone Spółce przed upływem terminu składania ofert.  

5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu 

składania ofert w postępowaniu. 

 

III. KRYERIA OCENY OFERT: 

 

1. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert w oparciu o kryteria, które 

nie są ujawnione oferentom. 

2. Spółka, może zaprosić wybranych oferentów, spełniających wymagania zapytania 

ofertowego do negocjacji dotyczących ceny oferty. 

 

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: 

 

1. Podpisane oferty należy składać do dnia 15.12.2020 roku do godz. 12.00.  

w postaci pliku pdf, na adresy e-mail: zakupy@nasksa.pl oraz 

emilia.hildebrandt@nasksa.pl  

Oferty powinny być zabezpieczone hasłem. Hasło powinno być przesłane na 

powyższe adresy mailowe, po godz. 12.00 w dniu 15.12.2020 roku. 

2. Otrzymanie oferty w postaci elektronicznej Spółka potwierdzi na wskazany przez 

Wykonawcę adres e-mail. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. W przypadku, gdy dla zrozumienia lub oceny oferty konieczne będzie dodatkowe 

wyjaśnienie, przedstawiciel Spółki kontaktował się będzie z Wykonawcami 

indywidualnie.  

 

V. INFORMACJE O SPOSOBIE PO ROZUMIEWANIA SIĘ NASK SA Z OFERENTAMI: 

 

1. Oferenci mogą składać pytania związane z zapytanie ofertowym jedynie w formie 

elektronicznej w terminie do 2-ch dni roboczych od otrzymania zapytania na adres:  

emilia.hildebrandt@nasksa.pl oraz zakupy@nasksa.pl 

2. Spółka przekaże jedną zbiorczą odpowiedź na złożone pytania do wszystkich 

Oferentów, w tym do tych którzy nie zgłosili pytań. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Spółka zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert oraz odstąpienia od zawarcia umowy, bez podania przyczyny. 

W takim wypadku Spółka niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o 

podjętych działaniach. 

2. Spółka zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji poszczególnych elementów 

przedmiotu zamówienia  określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym o czym, 

po podjęciu takich decyzji niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania. 

Rezygnacja przez Spółkę z części nie wyklucza możliwości zawarcia umowy na 

pozostałe elementy przedmiotu zamówienia zgodnie z cenami zaoferowanymi przez 

Wykonawców w postępowaniu. 
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3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych wymagań w trakcie 

postepowania ofertowego, w oparciu o propozycje Oferentów, które Spółka uzna za 

korzystne. 

4. Spółka, może zwrócić się do Oferentów z prośbą o uzupełnienie lub modyfikację 

oferty. 

5. Postępowanie jest zgodne z przepisami kodeksu cywilnego oraz wewnętrznymi 

regulacjami Spółki. Do postępowania nie ma zastosowanie prawo zamówień 

publicznych. 

 

ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTERGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

 

1. Załącznik nr 1 – Wykaz procesów i wymagań funkcjonalnych 

2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

3. Załącznik nr 3 – Wykaz wdrożeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR W/6463/20 

 

DANE OFERENTA: 

 
NAZWA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ADRES WRAZ Z KODEM POCZTOWYM: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
REGON: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

przystępując do udziału w postępowaniu na: 

 

wsparcie w zaprojektowaniu i opisaniu procesów Spółki wraz z dostarczeniem              

i wdrożeniem narzędzia informatycznego 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie:   

 

L.P 
 

Usługa 
 

Cena netto 
 

Uwagi 

1. Koszt narzędzia informatycznego 
w rozbiciu na poszczególne 

procesy                                                      
/proszę wskazać liczbę licencji 

jednoczesnego dostępu wliczoną 
w cenę/  

  

2. Koszt wdrożenia w rozbiciu na 
poszczególne procesy                             

/razem z kosztem szkolenia 
pracowników/ 

  

3. Koszt wsparcia technicznego                     
/koszt za 1 rok kalendarzowy/ 

  

 

 

Zaoferowana powyżej cena zakłada realizację przedmiotu zamówienia zgodnie  

z zapytaniem ofertowym. 

W zaproponowanym wynagrodzeniu zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

usługi. 

Oferta jest ważna 30 dni. 

 

 

 
.................................................................. 

miejsce i data sporządzenia oferty  

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji Oferenta lub uprawnionych do 
reprezentowania Oferenta we właściwym pełnomocnictwie 



 

Załącznik nr 3 – Wykaz wdrożeń  
 
 

Lp. Termin 

wdrożenia 

Klient/branża Zakres 

projektu 

Wartość 

zamówienia 
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