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Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania strony internetowej Funduszu Augere Health Food Fund. 

  

Niniejszym Fundusz Augere Health Food Fund (dalej: „Zamawiający”) zaprasza adresata (dalej: 

„Oferent”) do wzięcia udziału w procesie składania ofert na wykonanie strony internetowej (dalej: 

„Zamówienie”) w zakresie, na warunkach i w sposób określony poniżej.  

1. Informacja o Zamawiającym 

Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod 

adresem: al. 3 Maja nr 9, 30-062 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod 

numerem KRS: 0000616709, posiadająca numery REGON: 364409721 i NIP: 6762507137 oraz 

kapitał zakładowy w wysokości: 76.700,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset i 

00/100 złotych), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS (zwana dalej: „Funduszem”), 

reprezentowana przez:  

Pana Tomasza Kaniowskiego – Prezesa Zarządu, 

 

2. Ogólne informacje o Zamówieniu 

 

a. Zamawiający rozważa stworzenie strony internetowej prezentującej Fundusz Augere 

Health Food Fund pod adresem www.ahff.vc .  

b. Strona będzie posiadała informacje o Funduszu Augere Health Food Fund.  

c. Strona internetowa ma między innymi pełnić funkcję wizytówki Zamawiającego.  

d. Strona zostanie stworzona w oparciu i system zarządzania treścią WordPress oraz 

technologie i standardy rynku internetowego. 

e. Strona dostosowująca się do ekranów urządzeń o różnych rozdzielczościach ekranu.  

f. Strona powinna poprawnie wyświetlać się na wszystkich urządzeniach, bez wymagania 

instalacji dodatkowego oprogramowania. 

g. Technologia wykonania strony powinna pozwalać na rozbudowę strony w przyszłości 

(brak ograniczeń edytowania). Możliwość łatwej aktualizacji i uzupełnianie danych przez 

Zamawiającego.  

h. Oferent zapewni usługę hostingową Strony. 

i. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wstępnego 

uzupełnienia strony treści przygotowanych przez Zleceniobiorcę. 

j. Oferent pozostanie we współpracy z Zamawiającym przy wymaganych poprawach Strony, 

na polecenie Zamawiającego. 

 

3. Termin realizacji Zamówienia i budżet przeznaczony na jego finansowanie przez 

Zamawiającego 

 

http://www.ahff.vc/


 

2 
 

Oferent ma możliwość zadawania pytań dotyczących Zamówienia droga mailową na adres mailowy: 

biuro@augereventure.pl w terminie nie późniejszym niż do dnia 30.04.2020 roku.  

 

1) Zamawiający oczekuje wykonania Zamówienia w ciągu 30 dni roboczych licząc od 

następnego dnia roboczego po dniu podpisania umowy w sprawie wykonania 

Zamówienia. 

2) Zamawiający przeznaczył na wykonanie Zamówienia budżet w wysokości do 7.000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy i 0/100 złotych) netto. 

 

4. Specyfikacja dokumentacji, którą oferent powinien dołączyć do oferty  

 

1) Zamawiający przyjmuje oferty na wykonanie Zamówienia w terminie do dnia 30.04.2020 

roku (godz. 15:00]). Oferta powinna być złożona w formie pliku pdf na adres 

biuro@augereventure.pl. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji w każdym czasie z Zamówienia bez 

dokonania wyboru oferty. 

3) Oferent zobowiązany jest podać cenę wykonania przedmiotu Zamówienia w formie kwoty 

netto PLN, nie większą jednak niż kwota przeznaczona przez Zamawiającego w budżecie.   
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