
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. 
pl. Solny 14, 50-062 Wrocław 
NIP 8971710346 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamow1enia publicznego o wartości nie 
przekraczającej równowartości 30.000 euro zapraszam do złożenia ofert na: 

Przedmiot zamówienia: 

1. Modernizacja systemu informatycznego, składającego się z następujących elementów:
• aplikacja użytkownika iOS/Android, technologia React Native+ REST API
• aplikacja partnera Android, technologia React Native+ REST API
• panel administracyjny, panel partnera (dostępny przez www), technologia React +

REST API
• panel użytkownika (dostępny przez www), technologia: PHP
• REST API na potrzeby strony WWW

2. Pakiet dodatkowych 400 roboczogodzin (przeznaczonych na prace serwisowe i
utrzymaniowe w/w systemu informatycznego) do wykorzystania od momentu podpisania 
umowy do 31 marca 2021. 

Szczegóły realizacji zadania: 

Szczegóły zmian do przeprowadzenia w systemie znajdują się w załączniku nr 1 i 2 

Termin realizacji zamówienia: 

1. I etap prac, do 31.10.2020 r.
Utworzenie prawidłowo funkcjonującego REST API do celów integracyjnych z partnerami 
(zgodnie ze specyfikacją - załącznik nr 2) 

2. li etap prac, do 20.11.2020 r.
Modernizacje aplikacji i paneli systemu (zgodnie ze specyfikacją - załącznik nr 1) 

3. Ili etap prac, do 31.03.2021 r. 
Prace serwisowe i utrzymaniowe, w ramach dodatkowego pakietu roboczogodzin

Miejsce i termin złożenia ofert: 

Do dnia 18.09.2020 r. do godz. 11.00, na adres mailowy: daniel.gutowski@araw.pl 

Termin otwarcia ofert: 

18.09.2020 r., godz. 12.00 

Termin rozstrzygnięcia ofert: 

18.09.2020 r., godz. 17.00 

Termin związania z ofertą: 

30.09.2020 r. 



Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty: 

100 proc. oceny stanowi koszt wykonania usługi 

Warunki płatności/wynagrodzenie: 

Przelew na rachunek bankowy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia 

Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 

Daniel Gutowski, adres mailowy: daniel.gutowski@araw.pl. telefon: 506 516 616 

Sposób przygotowania oferty: 

1) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim

2) oferta musi być podpisana przez: osobę/osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani

telefonicznie lub mailowo o wyborze oferty oraz terminie podpisania umowy na wykonanie

przedmiotu zamówienia.

Magdalena Okulowska (zamawiający) 
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