Warszawa, 2019-04-18
TOKENIKA sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181B
02-222, Warszawa
NIP: 7010792733
ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE ZAMÓWIENIA NR 1
ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU
w ramach projektu pod roboczą nazwą „Uzupełnienie oferty produktowej przedsiębiorstwa Tokenika
Sp. z.o.o. o terminal sklepowy SYGNET poprzez podjęcie współpracy z projektantami” w związku z
zamiarem przystąpienia do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 20142020, w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla
przedsiębiorców.
Szanowni Państwo!
W związku z planowaną realizacją ww. projektu TOKENIKA sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
zamówienie jak poniżej.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie warstwy UX i przygotowanie wireframe'ów dla
aplikacji mobilnej SYGNET, służącej do archiwizacji paragonów w formie cyfrowej, dla
następujących ekranów aplikacji:
a. Historia zakupów
b. Podgląd paragonu
c. Podstawowy edytor paragonu
d. Skanowanie paragonu
e. Okazywanie fotokopii paragonu
f. Podstawa prawna
g. Wybór metody eksportu
h. Konfiguracja eksportu do CSV
i. Wybór paragonów z listy
j. Podstawowy OCR paragonów
k. Ekran konfiguracji
l. Urządzenia powiązane
m. Grupowanie paragonów
n. Wyszukiwanie paragonów
o. Widok szczegółów paragonu
p. Zaawansowana edycja
q. Zaawansowany OCR paragonów
r. Ekran startowy
s. Przewodnik dla Użytkownika
2. Miejsce realizacji usługi: siedziba Wykonawcy
3. Termin realizacji usługi do dnia: 2019.05.31

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
W wyniku przeprowadzonych prac Wnioskodawca otrzyma:
a. Projekt ekranów w formie interaktywnej prezentacji na InVision
b. Pliki pod development - opis ekranów dla developerów
c. Prezentację opisującą główne założenia aplikacji w formie pliku PDF
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Podmiot realizujący usługę:
✓ Posiada odpowiedni potencjał do realizacji przedmiotu zamówienia;
✓ Nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
INFORMACJE DODATKOWE
Informujemy, iż niniejsza procedura ma charakter informacyjny dla Zamawiającego i nie zobowiązuje
Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem oraz nie
wywołuje żadnych innych skutków formalno-prawnych. Niniejsza procedura nie rodzi też roszczenia
o zawarcie umowy.
MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Ofertę prosimy złożyć do końca dnia 23.04.2019:
• mailem (przez Internet) na adres: contact@tokenika.io
lub
• pocztą (list polecony) na adres: TOKENIKA sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222, Warszawa
DANE KONTAKTOWE
TOKENIKA sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181B
02-222, Warszawa

