
 

1 
 

  Warszawa, dn.09.12.2010 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2010 
 
 
Szanowni Państwo,  

 

Spółka eGazety realizuje projekt "Standaryzacja elektronicznych formatów odczytu dużych dokumentów dla 

urządzeń mobilnych (e-reading)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś 

priorytetowa 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne 

przedsięwzięcia, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac 

B+R. W ramach projektu niezbędne będzie nabycie usług doradczych i ekspertyz, w związku z tym 

kierujemy do Państwa niniejsze zapytanie ofertowe. Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Zasady 

konkurencyjności”. 

 

I. Zamawiający 

eGazety Sp. z o.o., Plac Lelewela 8, 01-624 Warszawa 

KRS: 0000142872, NIP: 5211195612 , REGON: 011962070 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Prosimy o wycenę usługi doradczej w formie ekspertyzy dotyczącej urządzeń typu e-paper

 

, w skład której 

wejdą m.in.: analiza specyfiki sprzętowej oraz możliwości odczytu wystandaryzowanych oraz nowych 

formatów plików, analizy wydajności i pojemności urządzeń, analizy TDP (Thermal Design Power), analizy 

systemów operacyjnych obsługujących urządzenia oraz oprogramowania wyższej warstwy dostarczającej 

interfejs użytkownika, analiza interfejsów urządzeń pod kątem możliwości dostarczania kontentu, a także 

analizy warstwy bezpieczeństwa w zakresie tajności, integralności i dostępności danych. 

W przypadku ewentualnych rażących błędów popełnionych przez usługobiorcę podlega on karze umownej w 

wysokości do 10 tys. PLN na rzecz usługodawcy. 

 

III. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji: 10.2011-06.2012. 
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IV. Wymagane doświadczenie 

Firma powinna wykazać się znajomością procesów wydawniczych, a także używanego przez nich 

oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku analizy możliwości automatycznego 

dostarczania kontentu na urządzenia mobilne. 
 
V. Opis składania ofert 

Oferty z dopiskiem: ”odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 3/2010” powinny być złożone w siedzibie firmy, 

przesłane faksem na numer 228334660 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

egazety@egazety.pl do dnia 17.12.2010 do godz.13:00. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, 

datą sporządzenia i podpisem oferenta oraz zawierać deklarację wyszczególniającą doświadczenie 

zgłaszającej się firmy. Okres ważności oferty nie powinien być krótszy niż 30 dni roboczych. Termin 

wyłonienia wykonawcy do dnia: 20.12.2010r. 

 

VI. Kryteria oceny ofert 

Cena − 100%. Cena (netto i brutto) musi być wyrażona w złotych polskich i zawierać wszelkie koszty 

zawiązane z wykonaniem zamówienia.  

 

VII. Dodatkowe informacje 

Osobą do kontaktu w ww. sprawie jest p. Joanna Żukowska, nr telefonu: 223791688 lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej pod adresem egazety@egazety.pl. 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Zasady konkurencyjności”. 

Niniejsze zapytanie ofertowe zamieszcza się na stronie internetowej www.egazety.pl. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny. 

 

Prosimy o zwrotne odesłanie 1 egz. niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Otrzymano”, datą oraz 

czytelnym podpisem i pieczęcią firmową. 

 

 

 

Z poważaniem 
 

 

Joanna Żukowska 

        Prezes  


