
  
 

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 
 

Kraków, 13.01.2014 r. 
RADIO – TAXI PARTNER SP. Z O.O  
ul, Władysława Jagiełły 20/1 
31-711 Kraków 
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO   

w ramach projektu: „Wdrożenie internetowego serwisu klasy B2B wspierającego 
procesy zarządzania oraz rozliczania przewozów osób”.  

Umowa nr UDA-POIG.08.02.00-12-213/12-00 
 
Zamawiający : RADIO – TAXI PARTNER SP. Z O.O. w Krakowie, mieszcząca się przy ulicy 
Władysława Jagiełły 20/1, kod 31 – 711 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS 0000047263, tel:126470395, fax:126409445, mail: grazyna.mika@radiotaxipartner.pl 
 
1. Tryb zamówienia : zapytanie ofertowe zgodnie z umową dofinansowania w ramach programu 

PO IG 8.2 
 
2. Przedmiot zamówienia : Wytworzenie oraz wdrożenie internetowego serwisu klasy B2B 

wspierającego procesy zarządzania oraz rozliczania przewozów osób. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia :  
Przygotowanie projektu,  wykonanie oraz wdrożenie aplikacji, która będzie wspomagała 

zarządzanie usługami w zakresie przewozu klientów Radio Taxi „Partner” Sp. z o.o., generowała 

harmonogramy przewozu osób, przygotowywała raporty związane z rozliczeniami wykonanych 

usług dla firm – partnerów Beneficjenta. Wykonana aplikacja powinna umożliwiać oprócz 

przekazywania  zleceń drogą elektroniczną także cyfrową rejestrację  zlecenia oraz jego 

wykonania. Musi zapewnić prosty system generowania odpowiedniego harmonogramu przewozu 

pasażerów. W związku z powyższym należy przewidzieć w projektowanej aplikacji automatyzacje 

następujących procesów : 

 przekazywania zleceń pomiędzy uczestnikami procesu biznesowego, 

 rejestracji wykonania zlecenia, 

 weryfikacji wykonanych usług, 

 akceptacji wykonanych kursów, 

 sporządzania raportów rozliczeniowych dla klientów, 

 sporządzania raportów rozliczeniowych dla kierowców, 

ograniczenie liczby wymienianych papierowych dokumentów w obiegu między Wnioskodawcą a 

Partnerami. 

Jednym z głównych efektów wdrożenia projektowanego systemu powinno być ujednolicenie 

formatu przesyłanych danych dotyczących zleceń, co pozwoli na łatwiejszy zapis i odczyt danych 

zawartych w systemie. Przygotowanie interfejsów komunikacyjnych w następujących obszarach 

relacji biznesowych: 
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 Administratorzy 

 Zarząd RTP  

 Centrala RTP 

 Kierowcy 

 Klienci 

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 
 
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
 
6. Termin wykonania dostawy: 31.05.2014 r. 
 
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :  

40% - cena 
40% - parametry techniczne i jakościowe proponowanego rozwiązania,  
20% - termin realizacji zamówienia 

 
8. Miejsce i termin składania ofert :  
RADIO – TAXI PARTNER SP. Z O.O.  Władysława Jagiełły 20/1, kod 31 – 711 Kraków, 
tel:126470395, fax:126409445, mail: grazyna.mika@radiotaxipartner.pl do dnia 24.01.2014 r. 
 
9. Okres związania ofertą: 30 dni 
 
10. Termin rozpatrzenia ofert: 28.01.2014 r. 
 
 

Prezes Zarządu 

Krzysztof Kwaśniewski 

 

Andrzej Mytych  

V-ce prezes zarządu 

 


