Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Warszawa, 11 kwietnia 2013r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczące dokończenia prac informatycznych w ramach projektu „Stworzenie internetowych narzędzi wspierania
zarządzania zasobami ludzkimi w postaci badania dopasowania rekrutowanych kandydatów do organizacji i badania
zaangażowania zespołu”. Projekt ten otrzymał współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania
8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne –
zwiększanie innowacyjności gospodarki” Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej” Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-699/11-00

1. ZAMAWIAJĄCY:
Talfit Sp. z o.o.
Ul. Złota 7 lok. 18
00-019 Warszawa
NIP: 701-02-97-382
KRS: 0000386131
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
www.talfit.pl
kontakt@talfit.pl
tel. +48 508 034 300

Wiodącym profilem działalności Spółki jest działalność portali internetowych. Spółka funkcjonuje w sektorze
wspierania zarządzania zasobami ludzkimi, poprzez udostępnienie za pośrednictwem strony internetowej
innowacyjnych i unikalnych obecnie narzędzi pozwalających na tworzenie rankingu kandydatów biorących udział w
procesie rekrutacji pod względem dopasowania ich do firmy, a także drugiej usługi (wciąż w przygotowaniu) badania
zaangażowania w zespole. Usługi te są kierowane do szerokiego grona odbiorców obejmującego głównie: małe i
średnie przedsiębiorstwa, oraz firmy wspierające rekrutacje (head-hunterzy), które prowadzą projekty rekrutacyjne.
W ramach tych innowacyjnych e-usług użytkownik ma dostęp online do automatycznie odświeżanego rankingu i
szczegółowych raportów o kandydatach oraz o zespole.
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2. ZAKRES ZAMÓWIENIA:
Koszty wg zaszeregowania INF.
Prace programistyczne
Termin wykonania zamówienia: 30.06.2013r.
Prace dotyczą etapu:
Etap III: Stabilizacja TalfitHire i uruchomienie TalfitTeam
Przedmiotem zamówienia jest dokończenie przygotowania serwisu internetowego e-usług (internetowego
systemu wsparcia rekrutacji TalFitHire i badania zaangażowania TalfitTeam). W zakresie są prace
programistyczne polegające na zbudowaniu portalu talfit.pl oferującego obie e-usługi.
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
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 i 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 dokończeniu wykonania serwisu zgodnie z
przygotowaną specyfikacją techniczno-funkcjonalną na bazie już gotowych elementów i systemów.
3. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Przesyłanie ofert do 19 kwietnia 2013r do końca dnia roboczego.
O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo 22 kwietnia 2013 do końca dnia
roboczego.
Oferty należy składać drogą mailową na adres: kontakt@talfit.pl
4. OFERTA
Oferta powinna zawierać:
 portfolio firmy,
 założenia dokończenia 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.
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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
Informacja udostępniona jest również na stronie www.talfit.pl oraz w siedzibie firmy.
5. WARUNKI SKŁADANIA OFERT
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).
6. KRYTERIA OCENY
Wybór Wykonawcy serwisu internetowego e-usługi (w ramach projektu dokończenia prac nad systemem
internetowego systemu wsparcia rekrutacjiTalfitHire i badania zaangażowania zespołu TalfitTeam) dla TalFit sp. z
o.o. nastąpi w oparciu o
następujące kryteria:

L.P.

Maksymalna
ilość punktów

Kryterium

1

Termin realizacji

40

2

Cena dokończenia prac programistycznych

40

3

Doświadczenie w realizacji systemów informatycznych

20

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.
7. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:
Piotr Kiszkiel
piotr.kiszkiel@talfit.pl
Talfit Sp. z o.o
Ul. Złota 7 lok. 18
00-019 Warszawa
NIP 701-02-97-382

Adam Żegota
adam.zegota@talfit.pl
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Tel. 508 034 300
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