Zaproszenie do składania ofert
Numer referencyjny:
2/II/2019
Inteliclinic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza podmioty zainteresowane rozpoczęciem
współpracy do składania wstępnych ofert obejmujących propozycję i warunki nawiązania współpracy.
I. INFORMACJA O ZAPRASZAJĄCYM
1. Dane kontaktowe
Inteliclinic Sp. z o.o.
Kijowska 3
03-738 Warszawa
Strona www: www.inteliclinic.com
Adres email: j.fraczek@inteliclinic.com
NIP: 7010369609
II. INFORMACJA O ZAPOTRZEBOWANIU
1. Data zamieszczenia ogłoszenia
21 lutego 2019 r.
2. Kategoria.
Usługi dystrybucji i marketingu.
3. Przedmiot współpracy

Dostarczenie kompleksowej usługi dystrybucji urządzenia Neuroon Open na skalę globalną, w
ramach której zostaną zawarte:
- Współpraca z fabryką w ramach prowadzenia logistyki zamówień i ich realizacji do
końcowych klientów
- Stworzenie strony internetowej
- Zarządzanie stroną internetową w domenie neuroonopen.com
- Zarządzanie i prowadzenie social media
- Stworzenie aplikacji na system iOS oraz Android, która będzie współpracować z maską
Neuroon Open i realizować funkcjonalności sztucznego świtu, analityki snu, inteligentnej
drzemki, testów A/B snu, świadomego śnienia oraz integracji z inteligentnym domem
- Organizacja i prowadzenie kampanii marketingowych na skalę globalną
Sugerowaną cenę detaliczną dla klienta końcowego ustala się na 499 USD. Dystrybutor będzie
miał dowolność w modyfikowaniu ceny, np. poprzez organizację różnego rodzaju promocji.
Planowana produkcja i sprzedaż w roku 2019 wynosi: 2000 sztuk
Planowana produkcja i sprzedaż w roku 2020 wynosi: 6000 sztuk
4. Rękojmia Oferenta wobec odbiorców.
Zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym, nie mniej niż 12 miesięcy.
5. Terminy. Okres i zakres współpracy
Opracowanie aplikacji do końca marca 2019 roku i prowadzenie sprzedaży na poziomie 2000 sztuk
do końca 2019 roku.
6. Miejsce realizacji sprzedaży.
Cały Świat.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT
1.

Sposób i termin składania ofert
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: j.fraczek@inteliclinic.com w terminie do dnia:
28 lutego 2019 r. do godziny 23:59

2.

Informacje dotyczące przygotowania oferty

Oferta powinna obejmować proponowane prze Oferenta warunki ramowe współpracy.
Zamawiający będzie wymagał, aby wynagrodzenie Kontrahenta oparte było o kalkulację ceny
wykonania usług w przeliczeniu na jedną sztukę urządzenia, przy założeniu wolumenu 2000 sztuk
w roku 2019.Wynagrodzenie to powinno obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Oferta musi zawierać szczegółowe dane rejestrowe i identyfikacyjne Oferenta.
Oferta powinna dokumentować doświadczenie Oferenta w zakresie współpracy objętym ofertą;
oferta może zawierać referencje.
Oferta musi być sporządzona jest w języku polskim lub angielskim.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent. Oferta powinna być podpisana przez
osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym oraz zawierać
zobowiązanie do związania Oferenta treścią oferty na okres 30 dni.
Oferta powinna w temacie zawierać numer referencyjny Ogłoszenia.
3.

Rozpatrywanie ofert
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania,
jeżeli będą spełniały wymagania określone niniejszym Ogłoszeniem i zostaną złożone w
wymaganym terminie.
Zamawiający rozpatrzy oferty w terminie do 7 dni.
Zamawiający dokona wyboru jednej lub większej liczby ofert w celu podjęcia z Oferentami
rozmów i negocjacji dotyczących szczegółowych warunków współpracy. Przed przystąpieniem do
negocjacji Zamawiający może zażądać podpisania listu intencyjnego obejmującego zobowiązanie
do zachowania poufności.
Zamawiający może przyznać wybranemu Oferentowi wyłączność na prowadzenie negocjacji.
Na podstawie przeprowadzonych rozmów i negocjacji Zamawiający dokona ostatecznego wyboru
Oferenta. Zamawiający planuje wyłonienie Partnera do współpracy w terminie do dnia 15 marca
2019.

IV. INFORMACJE PRAWNE

1.

Zastrzeżenia prawne
Niniejsze zaproszenie jest zaproszeniem do składania wstępnych ofert w celu rozpoczęcia
negocjacji mających na celu zawarcie umowy i nie stanowi ani oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
cywilnego, ani ogłoszenia o aukcji lub przetargu w rozumieniu art. 701 – 703 Kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania bez podawania przyczyny:
• modyfikacji warunków ogłoszenia zgodnie z zapotrzebowaniem;
• unieważnienia zaproszenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

