
 

                                                          Kielce 09.10.2017 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA O NAZWIE: 

 
 

Czyszczenie i migracja danych kontrahentów z obecnych 

systemów do systemu CRM 

dla firmy 

TARGI KIELCE S.A. 
 

I. Przedmiot zamówienia  
 

Celem zlecenia jest realizacja projektu polegającego na: 

 przeprowadzeniu procesu czyszczenia danych przechowywanych w bazach firmy Targi Kielce SA 

i doprowadzenie poziomu czystości danych do oczekiwanego poziomu. 

 uzgodnieniu z dostawcą systemu CRM w imieniu i przy udziale firmy Targi Kielce SA zasad 

zasilenia wyczyszczonymi danymi bazy danych wdrażanego systemu CRM 

 przeprowadzeniu zasilenia bazy danych systemu CRM wyczyszczonymi danymi. 

 

II. Przewidywany termin wykonania  
Uzależniony od terminów realizacji Projektu wdrożenia systemu CRM. Określony w Umowie z dostawcą 

systemu CRM termin wdrożenia to 30.11.2017. Wymagany termin realizacji robót od 30.11.2017 do 

28.02.2018. Termin ten może ulec doprecyzowaniu na podstawie dwustronnych ustaleń. 

 

III. Ustalenie ceny i warunki płatności  
W ofercie należy określić łączną cenę netto, która nie ulegnie zmianie przez czas trwania Umowy za 

przedmiot oferty. Płatność za przedmiot zamówienia jednorazowo po zakończeniu zadania i podpisaniu 

protokołu odbioru.  

IV. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy  

Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce ul. Zakładowa 1 w 

Recepcji do dnia 20.10.2017 do godz. 12  

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:  „Czyszczenie i migracja danych kontrahentów”.  

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi Wykonawcami..  

Orientacyjny końcowy termin zawarcia umowy do 30.10.2017 

V.  Kryterium wyboru   
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował:  
1. oferowaną ceną – 60% 

2. doświadczeniem w zakresie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia, tj. listami 

referencyjnymi wystawionymi Wykonawcy przez różne przedsiębiorstwa, w których przeprowadzane 

były: czyszczenie, systematyzacja, ujednolicanie, migracja danych  - 40% 

VI. Informacje dodatkowe  

1. Wykonawca musi posiadać zdolności techniczne do wykonania zamówienia, tzn. dysponować 

następującym doświadczeniem: 

 wykonawca musi posiadać doświadczenie z co najmniej 5 usług (świadczonych dla co najmniej 5 

różnych klientów) polegających na czyszczeniu, systematyzacji, ujednolicaniu, migracji danych  
(należyte wykonanie każdej z wymienionych usług musi być potwierdzone stosownym listem 

referencyjnym od klienta), 

2. Dla potwierdzenia zdolności technicznych Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: 

- wykaz przeprowadzonych usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich, 

przedmiotu, dat wykonania, odbiorców.  

- do wykazu należy załączyć  listy referencyjne od odbiorców potwierdzające, że przeprowadzone 

usługi zostały wykonane należycie. 

3. Termin związania Wykonawcy ofertą - 30 dni.  

4. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia.  

5. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty 

przez Wykonawcę.  

6. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również nie wybrania 

żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.  



8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazania przez Wykonawcę podwykonawcom części 

przedmiotu oferty.  
 

 

VII. Zawartość oferty  
Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części:  

 

Cześć I -" Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać: 

1. Nazwę i siedzibę Wykonawcy oraz datę sporządzenia oferty, imię i nazwisko osoby do kontaktów, nr 

telefonu i adres e-mail.  

2. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie wnosi do nich 

zastrzeżeń.  

3. Podpisane Zobowiązanie do zachowania poufności – wzór w załączeniu. 

4. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia, że zapoznał się z 

przedłożonymi załącznikami i nie wnosi uwag i zastrzeżeń.  

5. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej (z ostatnich 6 miesięcy licząc od dnia składania ofert )  

6. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

" Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa  

 brzmi:  ....................................................  ............................................................................................ .  

 Nr NIP:  .................................................. "  

7. Wzór propozycji Umowy – Umowa ta będzie mogła podlegać negocjacjom przed dokonaniem 

ostatecznego wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 

Cześć II – „Oferta cenowa" - winna zawierać: 

 

1. Określenie łącznej kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy.  

UWAGA:  

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione do 

składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.  

 

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego w pok. 213 budynek administracyjny TK  

codziennie w godz.: 9.00-13.00 tel. (041) 3651450, kom. 518 322 206, email kurek.mariusz@targikielce.pl 
 - Mariusz Kurek  

W przypadku zainteresowania udziałem w postępowaniu prosimy o zgłoszenie się z prośbą o udostępnienie niżej 

wymienionych załączników do Pana Damiana Kocuby codziennie w godz.: 9.00-13.00 tel. (41) 3651287 kom. 

604 580 365 kocuba.damian@targikielce.pl. Udostępnienie załączników nastąpi po przekazaniu podpisanego 

Zobowiązania o zachowaniu poufności. 

 
 
Załączniki:  

l. Wymagania w zakresie czyszczenia i migracji baz danych.  

2. Scenariusz weryfikacji jakości danych.   

3. Raport z jakości próbki danych. 

4. Wzór Zobowiązania do zachowania poufności. 
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