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Katowice, dnia 11.01.2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU ELEKTRONICZNEJ BAZY DANYCH FIRM 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z realizacją projektu pt. „Rozwój spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach SPIN-US Sp. z 

o.o.” realizowanego i współfinansowanego w ramach programu SPIN-TECH (Konkurs  

I-faza B) organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, SPIN-US Sp. z o.o. zaprasza do złożenia 

oferty w sprawie zakupu elektronicznej bazy danych firm oraz świadczenia usług związanych z jej 

aktualizacją i wsparciem technicznym. 

 

 

Zamawiający SPIN-US Sp. z o.o. 

ul. Bankowa 12/151, 40-007 Katowice 

NIP:9542751204, REGON:360000248 

E-mail: spin@us.edu.pl 

www.spinus.pl 

Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest elektroniczna baza danych 

firm oraz świadczenie usług związanych z jej aktualizacją i wsparciem 

technicznym, w celu efektywnej realizacji projektu realizowanego w 

ramach programu SPIN-TECH. 

Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia 

Elektroniczna baza danych firm spełniająca następujące kryteria:  

1.1. Baza powinna zawierać wyłącznie następujące typy przedsiębiorstw:  

1.1.1 Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe działające w 

sekcjach PKD: A, B, C, D, E, F, M - działy 71-72  

1.1.2 Ilości przedsiębiorstw należących do danego typu i sekcji 

powinny być zbliżone dla wszystkich rekordów.  

1.2. Baza powinna być dostarczona w formacie xlsx. zgodnym z Excel 

2013.  

1.3. Baza powinna zawierać 8000 (osiem tysięcy) unikalnych rekordów:  

1.4. Dla każdego podmiotu umieszczonego w bazie powinny być podane 

co najmniej następujące dane:  

1.4.1. Nazwa handlowa firmy  

1.4.2. Numery identyfikacyjne NIP oraz REGON  

1.4.3. Adres siedziby  

1.4.4. Miasto  

1.4.5. Województwo  

1.4.6. Kraj  

1.4.7. Adres strony internetowej (o ile istnieje)  

1.4.8. Nr telefonu kontaktowego  

1.4.9. Adres poczty elektronicznej firmy  

1.4.10. Branża działalności (wg PKD lub dziedzin naukowych 

KBN)  

1.4.11. Opis działalności (krótka charakterystyka firmy)  

1.4.12. Wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże)  

1.4.13. Dodatkowym atutem będzie umieszczenie w bazie 

następujących informacji:  

- obroty roczne z roku 2013 lub nowsze oraz  
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- imię i nazwisko wraz z danymi kontaktowymi (telefon, mail) 

przedstawiciela firmy.  

1.5. Baza powinna umożliwiać wyszukiwanie rekordów oraz ich 

sortowanie wg powyższych kryteriów.  

2. Baza powinna być zaktualizowana pod kątem dotychczasowych 

rekordów oraz uzupełniona o co najmniej 500 nowych rekordów, co 

każde 4 miesiące od daty jej przekazania Zamawiającemu do dnia 31 

grudnia 2016.  

3. W razie problemów z funkcjonowaniem bazy – Wykonawca zapewni 

wsparcie techniczne w okresie do 31 grudnia 2016 roku.  

 

Oferta W ofercie należy wskazać następujące elementy: 

1. Oferta cenowa – powinna określać cenę brutto za wykonanie 

usługi. 

2. Opis kwalifikacji, wiedzy i dotychczasowego doświadczenia 

składającego ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczenie o akceptacji warunków określonych w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. 

Forma płatności Płatność zostanie uregulowana w ciągu 7 dni od daty wystawienia 

faktury. Do wystawienia faktury potrzebne jest wcześniejsze podpisanie 

protokołu odbioru prac podpisanego przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

Termin nadsyłania ofert 25.01.2016 r. godz. 12:00. 

Termin wykonania usługi 25.01.2016 - 08.02.2016 r.  

Warunki umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia za 

świadczenie usług do przeniesienia na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do utworów wytworzonych w toku realizacji 

umowy na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 

Prawo autorskie i dookreślonych w umowie ze Zleceniodawcą wraz z 

prawem do korzystania i rozporządzania zależnym prawem 

autorskim. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty dojazdu, komunikacji 

i inne niezbędne do należytego wykonywania usługi. 

Kryteria wyboru oferty 1. Kwota brutto za wykonanie usługi zdefiniowanej w niniejszym 

zapytaniu. 

2. Posiadane doświadczenie i kwalifikacje w zakresie analogicznym 

bądź zbliżonym do przedmiotu zlecenia. 

Wybór wykonawcy i data 

zawarcia umowy 

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy zostanie przekazane do podmiotów 

uczestniczących w zapytaniu ofertowym w dniu 25.01.2016 r. 

 

 

SPIN-US Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz 

swobodnego wyboru oferty. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: spin@us.edu.pl  

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Martą Bulandą, e-mail m.bulanda@us.edu.pl  
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