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Warszawa, 01 .10.2019

ZAPYTANIE oFERToWE NR 1/PRo l2ot,9
DZ|AŁAN|A lNFORMACYJNO PROMOCYJNE PROJEKTU W RAMACH REALIZACJl PROJEKTU ,,PROMOCJA
lNNOWACYJNYCH MASECZEK KOSMETYCZNYCH BEAUTYFACE NA RYNKACH PERSPEKTYW|CZNYCH- W

RAMACH PRoGRAMU oPERACYJNEGo INTELlGENTNY RozWÓJ 2o14-2o2o, PoDDzlAŁANlE PotR.o3.o3.o3,
WsPARc|E MŚP W PRoMocJl MAREK PRoDUKToWYCH - Go To BRAND NR PolR o3.o3.o3-14-055/16.

(zasada konkurencyjności)

FlRMA:
l. ZAMAWIAJĄCY:
lNSPlRE SP. Z o.o.
UL, ŁUKl MAŁE 20A
02-434 WARSZAWA
NlP: 521 353 65 66

ADRES KORESPONDENCYJNY:
lNSPlRE SP. Z o.o,
UL. WARSZAWSKA 49151

05-B2o PlASToW
BUDYNEK STOMlL lll PlĘTRo

ll. TRYB zAMóWlENlA
Zamowienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego
(7asada kon ku rencyjności)

Kod CPV: 79341000-6 usługi reklamowe i marketingowe

lll. PRZEDMloT zAMÓWlEN|A lJEGo oPls:
Dotyczy: Działania informacyjno promocyjne projektu - przygotowanie itłumaczenie iwykonanie wrazz
oprogramowaniem strony internetowej połączonej z możliwością sprzedazy produktów na rynkach zagranicznych
(sklep internetowy)

W związku z faktem, iz nie było możliwe wykonanie planowanej strony internetowej przez
podmiot wybrany w konkursie ofert do wykonania niniejszej usługi, niniejszym w ramach
realizacji umowy POlR 03.03.03-14-055116. Ogłaszamy ponownie konkurs na wykonanie strony
dla marki BeautyFace według specyfikacji z zalączonego Briefu ,

oPls zAMóWlENlA:
Usługa stworzenia gotowej strony internetowej połączonej ze sklepem internetowym

Usługa polegająca na kreacji strony internetowej o charakterze inforamacyjno - promocyjnym wraz z

opcją zakupu produktów (sklep internetowy) dla produktów BeautyFace oraz ich udział w ramach
programu Operacyjnego lnteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POlR.03,03,03.- GO TO BRAND.

Strona ma być przygotowana jako strona międzynarodowa dla marek BeautyFace z opcją wyświetlania

zawartości w języku z którego pochodzi uzytkownik (np. USA - strona po angielsku)



. strona ma przedstawiac zarówno same marki i produkty zamawiającego jak takze inne informacje jak:

aktualności, porady, blog, galerie, obecność marek iproduktów na rynkach perspektywicznych, polskie
pochodzenie produktów, ich innowacyjnosc, rozwoj , oraz niepowtarzalne cechy produktów wyzej
wymienionych marek,

. oprogra'mowanie strony musi zawierać mozliwość wyświetlania i zaciągania video np. z you Tube,
prezentacji, dokumentów Exell czy pdf a takze być skonfigurowane z systemami prezentacji igazetek

. oprogramowanie strony musi mIeć możliwość wystawiania produktów na amazon, ebay, al|egro i

innych systemach aukcyjnych
. strona musi zawieraćrownież sklep internetowy dla każdego kralu ljęzyka
. Grafika strony musi odpowiada wizualnie grafice i wytycznym marki zamawiającego - zamawiający

przedstawi Wykonawcy pełne wytyczne w zakresie grafiki strony

oGóLNE zAłożENlA l TEcHNotoGlA sTRoNY:

l. STRONA INTERNETOWA + SKLEP |NTERNETOWY no coły świot. z nociskiem no rynki perspektywiczne
(kroje bliskiego wschodu, Chiny, Stony Zjednoczone. RPA, Ukroino, Rosjo, Europo) w których
Zomowiojqcy reolizuje swojq strotegię w romoch GO TO BRAND

2. 3 RÓŻNE PozloMY ADMlNlsTRAcJl tj. 1. Główny odministrotor mojqcy pełny dostęp do wszystkiego
= Zowowiojqcv,2. poziom odministroloro no kroj/język,3. poziom użytkowniko/ edytoro

3. BAZY DANYCH - strono musi mieć możliwość zopisywonio osobno boz donych uzytkownikow dlo
donego kroju/ języko osobno oroz jednej wspólnej bazy donych dostępnej jedynie dlo
odministrotoro głównego

4. CMS - rożne poziomy odministrocji / inny dostęp dlo odmnistrotoro dlo kroju / języka, pełny dostęp
do wszystkich krojów / języków dlo odministrotoro głównego.

5. AUKCJE - mozliwość wystowionio produktów no oukcjoch zorówno przez poziomy krojowe / ięzyki
jok ijoko główny odmnisirotor

6. WYSYŁKI- możliwość konfigurocji kosztów i opcjiwysyłek osobno dlo kozdego kroju
7. PŁATNOŚCl - możliwość konfigurocjiopcji płotnościosobno dlo kożdego kroju

8. BUDOWA MODUŁOWA" STRONY - czyli możliwość ustowionio szerokości modułow, zomieszczonio
modułów pzewijonio. wyświetlonio, nowości itd....

9. MoŻLlWoŚĆ ooołwnNlA NoWYcH PoDsTRoN wroz z dedykowonym podstronom tłem
lo. MoŻtlwoŚĆ unnlrszczANtA BANERU FLASH PLIKU NA WARSTWIE (NP. NEWSLETTER Po ZAł.ADoWANtU)
ll. MożLlWoŚĆ ooołWANlA KoLEJNYCH JĘZYKÓW
l2. MoŻLlWoŚĆ ooołWANlA FoRMULARzA (KoNTAKT, ANKlETA)
l3. MoŻLlWoŚĆ ootĄczANlA PLIKÓW PDF (PAKIET lNFoRMACJl DtA MEDIÓW)
l4. MoŻLlWoŚĆ poocZEPlANlA zDJĘĆ l VlDEo (PRzEz ZAC|ĄGANY LlNK lJAKo PtlK)
]5. MoŻtlwoŚĆ ztvtlłttY TŁA (KotoR, oBRAZEK)
ló. GEoLOKALIZACJA - Możliwość podłqczenio skryplu Geolokolizocji sllony
l7. pRzEGLĄDARKl - dziołonie no wszystkich nojwozniejszych pzeglqdorkoch: firefox chrom Windows

Explorer. Opero iinne
18. WERSJA MoBILNA sTRoNY
19. MEDlA sPołEczNoŚclowr lNTEGRAcJA - integrocjo z mediomispołecznoŚciowymi
FB/GoOGLE+/lnstogrom/pinterest /TWlTTER/PlNTER EST/YO UTU BE/WKONTA KTlE

20. MoŻLlWosĆ WYsYtANlA NEWSIETTERA - progrom do wysyłki

21. sTRoNA ozNAczoNAoznaczaniem,,Promocja innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na

rynkach perspektywicznych - rozwol i umocnienie marki", w ramach programu Operacyjnego

lnteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POlR,03.03.03.- GO TO BRAND.

lV. WYKoNAWCA PRZED M IoTU zAMóW! ENlA PU B LICZN EGo:
Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalnoŚĆ gospodarczą tj. 'osób

fizvcznv.ch nrowadzacvch działalność eosoodarcza, iednostek orsanizacvinvch posiadaiących zdolność prawną,bądż



osob prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CElDG/KRS lub innych baz
p rzeds i ę b i o rców w p rzypa d ku p rzeds ię b i o r6.ów zagr anicznych).

V. WARUNKl SKŁADANlA OFERT W POSTĘPOWANlU:
1, Brak mozliwości składania ofert częściowych.
2, oferty nalezy'składać obligatoryjnie w formie pisemnej.
3. Czas związania ofertą - do końca terminu jej wazności określonego w zapytaniu ofertowym,
4. Wykonawca złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.
5. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania.
6. Termin wazności oferty nie krótszy niz'l0 dni od zakończenia targów i/lub innych usług przewidzianych

ofertą.
7. Oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim.
8. Oferta winna być podpisana przez osoby upowaznione do podpisania oferty,
9. Oferty nalezy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto lub w'EURo w przypadku

podmiotów zagranicznych z podaną ceną całkowitą netto ibrutto lub w Hrywnachz podaną ceną całkowitą
netto i brutto.

10. Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie moze być krótszy niż7 dni.
11. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

Vl. zAKREs WYKLUczENlA WYKoNAWCÓW z PosTĘPoWANlA:
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane zZamawiającym osobowo lub kapitałowo tj.przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w
szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 1Oo/o udziałow lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczegolubzarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia łv/w warunków wymaga przedłożen!a oświadczeń stanowiących
załączniki nr 1i2 do zapytania ofertowego.

V!l. TERMIN l WARUNKl REALlzAcJl zAMÓWIENIA:
1. Ostateczny termin rozpoczęcia realizacji zamówienia : 1 6.10,2019

2, Ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia 20,11,2019

3. Termin płatności:7 / 14 dni dni
4. Mozliwość częściowego zaliczkowania (max do 50%o)

KRYTERlA OCENY OFERTY:
l [1/ ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające

wszystkie wymagania.
Maksymalna liczba punktow mozliwych do zdobycia - 'l00.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę

punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

RAZEM: 1 kryterium oceny max. 100 pkt.

Sposób oceny: Najwyższa ilość punktów

l

a

Lp. KryteriUm Punktacia i waga Sposób przyznawania punktacji za spełnienia
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3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w targach lub działania
siły wyzszej.

xl. WARU NKl zAMÓWlEŃ UzUPEŁNlAJĄcYcH
Zamawiający przewiduje mozliwość udzielenia zlecenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności
zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 507o wartości zamówienia publicznego
określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia
p u bl icznego podstawowego,

Wydatek poniesiony zostanie w ramach projektu ,,Promocja innowacyjnych maseczek kosmetycznych
BeautyFace na rynkach perspektywicznych - rozwój i umocnienie marki", w ramach programu
operacyjne8o lnteli8entny Rozwój2o14-2020, Poddziałanie PotR.03.03.03.- Go To BRAND.

Zapytanie upubliczniono w siedzibie firmy, na stronie !_\l_y§]*{,fie_iuly[ąeę.pl oraz na stronie
http_r/ł;ełłkq łk!-lLe_.niyj.n,i]§_{,i._LuJ]$_u5.Z_ę,_ą"łj§p_"ęj§k!gj,gp_tl.ił_! a takze rozesła n o ma ilowo d o pote n cia lnvch
wykonawców.

ZAŁĄCZNIKl:
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.
2. Oświadczenie o zdolności do wykonania zadania
3. Wzór oferty

Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert.
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