
 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa "WORLD EXPO INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

NIP 5542469090 

Adres siedziby Fordońska 246 
85-766 Bydgoszcz 

Nr wniosku o powierzenie grantu 5/FWI-C19/2020/496 

 

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest Platforma networkingowa do organizacji  wirtualnych targów  
międzynarodowych 

 
Opis przedmiotu zamówienia:  
Platforma networkingowa to zewnętrzna aplikacja wykorzystująca sztuczną inteligencję, 
umożliwiająca kojarzenie partnerów (matchmaking) i organizację spotkań B2B wystawców ze 
zwiedzającymi w czasie rzeczywistym online dla min. 500 użytkowników 

 
Minimalne wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia: 

1. Zarządzanie wydarzeniem: 
Rejestracja sesji 
Rejestracja użytkowników (wystawca, zwiedzający, sponsor, partner) 
Konfiguracja platformy 
Powiadomienia i alerty 
Spersonalizowane alerty 

2. Networking: 
AI-matchmaking 
Lista użytkowników z profilami 
Profile osobiste 
Czat 
Rozmowa grupowa 
Prośby o kontakt 
Zaproszenie na spotkanie 1:1 
Połączenia wideo 1:1 

3. Profil użytkownika: 
Zdjęcie profilowe 
Osadzone wideo 
Dane kontaktowe 
Opis 



 

 

Produkty 
Aktywne linki URL 
Reprezentanci 

4. Sesje ogólne: 
Transmisja wideo na żywo 
Wbudowana funkcja przesyłania strumieniowego 
Nieograniczone przeglądarki strumieniowe 
Przesyłanie strumieniowe z integracją z innymi firmami 
Udostępnianie ekranu 

5. Na żądanie: 
Powtórka z sesji na żywo 
Osadzone nagrania z sesji 

6. Środowisko: 
Aplikacja internetowa 
Branding aplikacji  

7. Wsparcie techniczne: 
Telefonicznie 24/7 
E-mail 24/7 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy 
czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe 

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
zrealizowania zamówienia 
5. Posiadają doświadczenie w realizacji platform networkingowych do organizacji  wirtualnych 
targów  międzynarodowych, potwierdzone wdrożeniem  minimum 5 platform 
networkingowych do organizacji wirtualnych targów międzynarodowych dla min. 500 
użytkowników w ostatnich trzech latach (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie). Doświadczenie musi zostać udokumentowanie dostarczeniem minimum 
pięciu protokołów odbioru lub listów referencyjnych lub innych dokumentów równoważnych 
poświadczających należyte wykonanie usługi polegającej na wdrożeniu  platformy 
networkingowej do organizacji  wirtualnych targów  międzynarodowych. 

 
Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o 
informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego 
oraz dołączone do załącznika dokumenty potwierdzające informację zawarte w załączniku. 

3. Kryteria oceny oferty 

 
Kryteria oceny oferty: 

Cena netto  
Cena netto musi zawierać wszystkie koszty, które oferent poniesie w związku z stworzeniem 
oraz wdrożeniem platformy networkingowej do organizacji  wirtualnych targów  



 

 

międzynarodowych, oraz zapewnieniem jej funkcjonalności oraz serwisowaniem związanym 
z organizacją wirtualnych targów międzynarodowych.  

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów oceny oferty 

 
Cena netto  – 100 % - maksymalna liczba punktów -  100 pkt 
 

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 
Cena (C): 100% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 100 pkt.) wyliczona według wzoru: 
 
        najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert 
C = ---------------------------------------------------------------  x 100 pkt. 
        cena netto wskazana w badanej ofercie 
 
 
 
Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi który utrzyma największa sumę punktów oferty liczoną 
według wzoru : 
                                               Suma punktów oferty= C 

 
 

6. Termin składania ofert 

Oferta powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl tj. do 
12.01.2021 godzina 23.59 czasu w którym funkcjonuje zamawiający. Oferty złożone po tym terminie 
nie będą rozpatrywane. 
 

        7. Miejsce i sposób składania ofert 

Oferty należy składać w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami powinna stanowić skan 
podpisanych przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta dokumentów) 
na adres:  - office@world-expo.com.pl 
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. 
Oferty można również składać osobiście lub w formie papierowej za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej, przy czym za termin wpływu oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty na adres 
Zamawiającego tj.: 
"WORLD EXPO INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Fordońska 246 
85-766 Bydgoszcz 
 

       8. Termin realizacji umowy 

Przedmiot niniejszego postępowania musi zostać dostarczony do Zamawiającego w terminie 
nieprzekraczającym  09.03.2021 r.  

9. Kontakt w sprawie składania ofert 

Filip Kantowicz 
adres mailowy: fkantowicz@world-expo.com.pl 
numer telefonu: 501486139 
 

http://www.tarr.org.pl/


 

 

Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo  
z zamawiającym. 
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym. 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 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru 
długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości. 
 
Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie o braku ww. 
powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu go w stanie likwidacji lub upadłości 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je 
przewidział: 

 

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w   wyniku przeprowadzonego postępowania o   
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia następujących zmian do umowy, w 
okolicznościach określonych poniżej: 
a) zmiana terminu realizacji umowy – w przypadku gdy: niedotrzymanie pierwotnego terminu 
realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia i 
niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej m.in. klęska 
żywiołowa, niepokoje społeczne, działania wojskowe, wystąpienie epidemii, pandemii. Ciężar 
udowodnienia wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Wykonawcy. 
b) zmiana terminu płatności – w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z 
przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacji odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie 
dla projektu. 
c) Zmiany harmonogramu płatności – w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w dniu podpisania 
umowy okoliczności, wpływających na wysokość i termin  częściowych płatności chociaż by takich jak 
wcześniejsze wyprodukowanie maszyny. 
d) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – w przypadku: zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 
e) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.   
 

 

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 



 

 

 

12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 
wymaga lub dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

 

        13.  Informacje dodatkowe 

1) Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do podmiotów składających Ofertę o 
uzupełnienie dokumentacji ofertowej, jeśli ta zawiera oczywiste omyłki pisarskie lub braki 
dokumentów będących załącznikami do Oferty (załączniki nr 2,3,4) 

2) Zamawiający zastrzega, iż nie będzie zwracał się o uzupełnienie dokumentacji ofertowej do 
podmiotów które nie złożyły dokumentu Oferty (załącznik nr 1) 

3) Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postepowania ofertowego bez podania 
przyczyny.  

4) Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od podpisania umowy z Oferentem w czasie 
związania ofertą bez podania przyczyny. 

5) Zamawiający przy wyborze oferty weryfikować będzie wyłącznie dokumenty wskazane w 
zapytaniu ofertowym jako niezbędne do prawidłowego i skutecznego złożenia oferty tj. 
Załącznik nr 1 Formularz zapytania ofertowego, Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań oraz 
niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości, Załącznik 
nr 4 Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia/usługi 

6) Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę w ramach niniejszego zapytania ofertowego 

  

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zapytania ofertowego 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami 
potwierdzającymi doświadczenie 

3. Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w 
stanie likwidacji lub upadłości 

4. Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia/usługi 

Dokumenty przesłane wraz z ofertą niebędące dokumentami wymaganymi w ramach niniejszego 
zapytania ofertowego nie będą traktowane jako dokumenty ofertowe i nie będą weryfikowane. 
Dokumentami wiążącymi, w szczególności dotyczącymi specyfikacji technicznej są zapisy zapytania 
ofertowego potwierdzone wymaganymi załącznikami. 

 

 

 
 



 

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
 

Dane oferenta: 

…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
(nazwa, adres) 
 

 

OFERTA 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………….. r. 

Przedmiot zamówienia 
Wartość netto  

(…) 
VAT 
(…) 

Wartość brutto 
(…) 

Przedmiotem zamówienia jest 
Platforma networkingowa do 
organizacji  wirtualnych targów  
międzynarodowych 
 

   

Proszę w tabeli powyżej wskazać walutę oferowanej przez Wykonawcę ceny. 
 
 
Oferowany termin realizacji zamówienia do: …………………………. 
 

W sytuacji, gdy cena podana w ofercie wyrażona zostanie w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu 
dokonania oceny oferty i przeliczania jej na PLN zastosuje kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia 
postępowania. 

Deklarujemy związanie ofertą: 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 

Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do 
niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do złożenia oferty. 

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot umowy posiada parametry techniczne wskazane w zapytaniu 
ofertowym potwierdzone załącznikiem nr 4 i odpowiada powszechnie stosownym normom i 
standardom. 

Oświadczamy, że zgadzamy się z zapisami zapytania ofertowego. 

 
W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie 
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 
W ramach Oferty przedkładamy następujące dokumenty:* 

1. Załącznik nr 1 Oferta 
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z 

dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie minimum pięciu platform 



 

 

networkingowych do organizacji  wirtualnych targów  międzynarodowych w okresie ostatnich 
trzech lat (jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) 

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i 
niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości 

4. Załącznik nr 4 Specyfikacja techniczna oferowana urządzenia/usługi  
 
*wszystkie dokumenty złożone poza wymaganymi w ramach zapytania ofertowego nie będą podlegały 
weryfikacji i nie będą stanowić dokumentacji ofertowej. Dokumentami wiążącymi Oferenta są zapisy 
zapytania ofertowego potwierdzone poniższymi załącznikami.  

 

 

 

…………………………………………             ……………………………………………….. 

Miejscowość i data                                                           (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych o 
składania ofert w imieniu Oferenta) 



 

 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………..………….……………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) 
 
 
działając w imieniu i na rzecz 

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

(nazwa Oferenta) 
 
oświadczam, że: 

 
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

3. Posiadam zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania 

zamówienia. 

4. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

zrealizowania zamówienia. 

5. Posiadamy doświadczenie w realizacji platform networkingowych do organizacji  

wirtualnych targów  międzynarodowych potwierdzone wdrożeniem  minimum 5 platform 

networkingowych do organizacji wirtualnych targów międzynarodowych dla min. 500 

użytkowników w ostatnich trzech latach (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie).1 

 
 
 
……………………………………………      …………………………………………… 
Miejscowość i data                                                             (podpis i pieczęć osoby/osób 

 
1  Potwierdzeniem spełnienia kryterium jest przedłożenie wraz z dokumentacją ofertową dokumentów 
potwierdzających należyte wdrożenie minimum pięciu platform networkingowych do organizacji wirtualnych 
targów międzynarodowych dla min. 500 użytkowników w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres działalności 
jest krótszy- w tym okresie). Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryterium mogą być protokoły odbioru, 
referencje lub inne dokumenty równoważne. 



 

 

         upoważnionych do składania ofert 
w imieniu Oferenta) 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań 
oraz niewpisaniu do rejestru długów 
i niepostawieniu w stanie likwidacji 

lub upadłości 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………..…………………….……………………. 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) 

działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Oferenta) 
 
oświadczam, że: 
 

1) nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym 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 przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2) nie jesteśmy podmiotem wpisanym do KRD ani żadnego innego rejestru długów 

3) nie jesteśmy podmiotem postawionym w stan likwidacji lub upadłości. 

 
 
 

 
………………………………………………                                               …………………………………………… 
Miejscowość i data                                                             (podpis i pieczęć osoby/osób 

         upoważnionych do składania ofert 
w imieniu Oferenta)  

 



 

 

 

Załącznik nr 4 Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia/usługi 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO URZADZENIA/USŁUGI 

Specyfikacja techniczna 
Zgodność oferowanego 

urządzenia/usługi z specyfikacją  
(TAK/NIE) 

Zarządzanie wydarzeniem: 

• Rejestracja sesji 

• Rejestracja użytkowników (wystawca, zwiedzający, sponsor, partner) 

• Konfiguracja platformy 

• Powiadomienia i alerty 

• Spersonalizowane alerty 

 

Networking: 

• AI-matchmaking 

• Lista użytkowników z profilami 

• Profile osobiste 

• Czat 

• Rozmowa grupowa 

• Prośby o kontakt 

• Zaproszenie na spotkanie 1:1 

• Połączenia wideo 1:1 

 

Profil użytkownika: 

• Zdjęcie profilowe 

• Osadzone wideo 

• Dane kontaktowe 

• Opis 

• Produkty 

• Aktywne linki URL 

• Reprezentanci 

 

Sesje ogólne: 

• Transmisja wideo na żywo 

• Wbudowana funkcja przesyłania strumieniowego 

• Nieograniczone przeglądarki strumieniowe 

• Przesyłanie strumieniowe z integracją z innymi firmami 

• Udostępnianie ekranu 

 

Na żądanie: 

• Powtórka z sesji na żywo 

• Osadzone nagrania z sesji 

 

Środowisko: 

• Aplikacja internetowa 

• Branding aplikacji 

 

Wsparcie techniczne: 

• Telefonicznie 24/7 

• E-mail 24/7 

 

 

 

 

…………………………………     ……………………………………………………………….. 
Miejscowość i data                                                                           (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do składania 

ofert w imieniu Oferenta) 


