Warszawa, 17 lutego 2012r.
TalFit sp. z o.o.
ul. Długa 23/25
00-238 Warszawa
ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór
wykonawcy internetowych e-usług przygotowywanych przez spółkę TalFit.
Projekt „Stworzenie internetowych narzędzi wspierania zarządzania zasobami ludzkimi w postaci
badania dopasowania rekrutowanych kandydatów do organizacji i badania zaangażowania zespołu”
ubiega się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.1 Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie
gospodarki elektronicznej.
Termin wykonania zamówienia: 31.03.2013r.
Projekt podzielony jest na etapy:
Etap I: Uruchomienie wersji BETA TalfitHire
Etap II: Uruchomienie i promocja głównej e-usługi oraz wersja BETA TalfitTeam
Etap III: Stabilizacja TalfitHire i uruchomienie TalfitTeam
Zleceniodawca planuje podpisanie umowy do 30.03.2012 i jest zainteresowany jak najszybszym
terminem realizacji przedmiotu zlecenia.
Rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie systemu informatycznego nastąpi do dnia 9 marca 2011
roku. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wyniku konkursu drogą mailową. Zastrzegamy, iż
rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty.
Informacje o zamawiającym
Talfit Sp. z o.o. została powołana do realizacji projektu biznesowego, tj. „Stworzenie internetowych
narzędzi wspierania zarządzania zasobami ludzkimi w postaci badania dopasowania rekrutowanych
kandydatów do organizacji i badania zaangażowania zespołu.” Wiodącym profilem działalności spółki
jest działalność portali internetowych. Spółka będzie funkcjonowała w sektorze wspierania
zarządzania zasobami ludzkimi, poprzez udostępnienie za pośrednictwem strony internetowej
narzędzi pozwalających na tworzenie rankingu kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji
pod względem dopasowania ich do firmy, a także usługi badania zaangażowania w zespole. Usługi te
będą kierowane do szerokiego grona odbiorców obejmującego głównie: małe i średnie
przedsiębiorstwa, oraz firmy wspierające rekrutacje (head-hunterzy), które prowadzą projekty
rekrutacyjne.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie serwisu internetowego e-usług (internetowego
systemu wsparcia rekrutacji TalFitHire i badania zaangażowania TalfitTeam) w zakresie prac
programistycznych polegających na zbudowaniu portalu talfit.pl.
TalfitHire to internetowa e-usługa, która wspiera przedsiębiorstwa w zatrudnianiu odpowiednio
dopasowanych pracowników. Poprzez zautomatyzowany proces wparcia rekrutacji oparty o
weryfikację dopasowania kandydatów do kultury organizacyjnej, stylu pracy kierownika i zespołu
pozwala stworzyć ranking najlepszych kandydatów.
Jest to e-usługa automatycznego prescreeningu kandydatów na etapie pierwszej selekcji, to znaczy
po zebraniu życiorysów w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne. Każdy kandydat zapraszany jest do
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wypełnienia internetowej ankiety, na podstawie której powstaje automatycznie syntetyczny
wskaźnik dopasowania kandydata do organizacji.
TalfitTeam to internetowa e-usługa, która pozwala na badanie zaangażowania członków zespołu.
Pozwala na diagnozę sytuacji w zespole i firmie.
W ramach tych innowacyjnych e-usługi użytkownik ma dostęp online do automatycznie
odświeżanego rankingu i szczegółowych raportów o kandydatach.
Na koniec procesu rekrutacyjnego użytkownik otrzymuje raport końcowy rozszerzony o dane
analityczne procesu rekrutacji lub badania zaangażowania pracowników.
Działania po stronie Wykonawcy objęte zamówieniem polegają na wykonaniu serwisu zgodnie z
przygotowaną specyfikacją techniczno-funkcjonalną.
Kryteria wyboru
Wybór Wykonawcy serwisu internetowego e-usługi (internetowego systemu wsparcia rekrutacji
TalfitHire i badania zaangażowania zespołu TalfitTeam) dla TalFit sp. z o.o. nastąpi w oparciu o
następujące kryteria:
L.P.

Maksymalna
ilość punktów
40
10
20

Kryterium

1
2
3

Cena
Termin realizacji
Metodyka wykonania serwisu
Doświadczenie w przygotowywaniu usług świadczonych drogą internetową
4
20
(e-usług)
5
Doświadczenie w realizacji systemów informatycznych
10
RAZEM
100

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. W
przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście
rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty.
Warunki udziału w postępowaniu ofertowym oraz sposób dokonywania oceny tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenia oraz potencjał techniczny, a także dysponują
pracownikami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,
4) nie zostali postawieni w stan likwidacji lub upadłości.
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty wskazane w art.24 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz.177).
Sposób komunikowania się z Wykonawcą
Wszelka komunikacja (wnioski, komunikaty, oświadczenia, zawiadomienia) powinna zachować
charakter pisemny i powinna następować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
adam.zegota@talfit.pl
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Opis sposobu przygotowania oferty
Oferty należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres kontakt@talfit.pl, faxem 22 349 27 30 do dnia 2
marca 2012 roku włącznie. Oferta powinna zawierać:
 portfolio firmy, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowanych serwisów
zautomatyzowanych usług internetowych (e-usług)
 koncepcję wykonania serwisu talfit.pl,
 całkowitą cenę za wykonanie serwisu talfit.pl,
 zgodę na publikację wyników konkursu w Internecie oraz w dokumentach informacyjnych.
 oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe
udziału w postępowaniu.
Oferta powinna być przygotowana na papierze firmowym, posiadać datę sporządzenia oraz:
1. Nazwę i adres wykonawcy oraz pieczęć
2. Cenę netto wykonania usługi
3. Termin realizacji usługi
4. Termin ważności oferty
5. Warunki płatności
6. Podpis oferenta

W celu otrzymania specyfikacji techniczno-funkcjonalnej należy przesłać na adres mailowy
adam.zegota@talfit.pl potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego oraz portfolio
(doświadczenie w zakresie wykonania aplikacji internetowych, w szczególności e-usług) wraz listę
referencyjną. Zastrzegamy prawo do wysłania specyfikacji tylko firmom o odpowiednim portfolio i
liście referencyjnej.
Informacje ogólne
Wybór Wykonawcy nastąpi w oparciu o najbardziej korzystne ekonomicznie oferty, z zachowaniem
zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.
Informacja o konkursie udostępniona jest również na stronie www.talfit.pl oraz w siedzibie firmy.
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