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PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA
ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa
NIP – 1132863098 REGON - 146547308

Firma PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów 
wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Tytuł projektu:

Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności sprzedaży sprzętu wędkarskiego dzięki  

wdrożeniu systemu B2B

Nr Wniosku: 

WND-POIG.08.02.00-14-476/14

W związku z powyższym firma PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA ogłasza rozpoczęcie 
postępowania konkursowego na wykonanie modyfikacji strony internetowej:

Zakres obowiązków Wykonawcy wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie:
1. umieszczenie na stronie internetowej http://www.pleciona.pl emblematu Unii Europejskiej, 

spełniającego normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia 1828/2006 oraz 
odniesienie do Unii Europejskiej

2. umieszczenie odniesienia do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
3. umieszczenie hasła podkreślającego wartość dodaną pomocy Unii Europejskiej „Fundusze 

Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” lub „Dotacje na innowacje”, najlepiej z 
wyrażeniem „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

4. przygotowanie strony do umieszczania na niej zapytań ofertowych, przetargów oraz wyników 
postępowań oraz innych dokumentów związanych z postępowaniami konkursowymi

Wyżej wymienione informacje powinny znajdować się na stronie internetowej http://  www.pleciona.pl   
przez okres trwania projektu, tj. do 31.12.2015 r. oraz po jego zakończeniu.

Szczegółowe zasady informacji i promocji określone są w „Przewodniku w zakresie promocji 
projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla 
beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu” opracowanym przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego oraz opublikowanym na stronie internetowej www.poig.gov.pl

http://www.pleciona.pl/
http://www.pleciona.pl/
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Przy wyborze oferty firma będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i 
oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
• cena 100%

Oferty powinny zawierać numer, nazwę oferenta, datę, dane osoby kontaktowej, wartość netto oraz 
brutto, warunki płatności, okres ważności oferty, termin i warunki modyfikacji strony. Oferty winny 
być  zgłoszone  w formie  pisemnej  w języku  polskim lub  angielskim.  Zamawiający  nie  dopuszcza 
składania ofert częściowych. 

Termin wykonania zamówienia: 26.11.2014 r. 

Beneficjent może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub unieważnić postępowanie konkursowe. 
Oceny ofert dokona specjalnie powołana w tym celu komisja. 
Osobą do kontaktu ze strony beneficjenta jest: 

Marek Sztafa
tel. 22 673 06 01

e-mail: marek.sztafa@pleciona.pl

Zapraszamy  zainteresowane  firmy  do  składania  ofert  na  adres  pocztowy:  04-206  Warszawa,  ul. 
Kresowa 3A lub bezpośrednio w siedzibie firmy  04-206 Warszawa, ul. Kresowa 3A. 
Przesłane oferty muszą być podpisane.

Istnieje  możliwość  złożenia  oferty  w  formie  elektronicznej  na  adres  Wnioskodawcy 
marek.sztafa@pleciona.pl, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Wykonawca 
w ciągu 2 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wyborze oferty dostarczy do Biura projektu 
wymagane dokumenty w wersji papierowej pod rygorem uznania oferty za nieważną. 

Termin składania ofert do dnia: 19.11.2014 r.


