Wrocław, dnia 21.12.2010

Zapytanie ofertowe
dotyczy pozycjonowania strony FunEnglish.pl w wyszukiwarkach
internetowych
Zapraszamy do składania swoich ofert i współpracę w ramach projektu:
"Stworzenie i promocja e-kursu języka angielskiego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym", realizowanego
przez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (program
Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 oraz z Budżetu
Państwa. Kwota dofinansowania - do 745875,00 złotych.
I.

Zamawiający:
FunEnglish.pl sp. z o.o.
ul. Rapackiego 7 53-021 Wrocław
NIP: 8992683620; Regon: 021130835; KRS: 0000343034 (VI wydz. KRS W-w); KZ 100.000 zł.

II.

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Opis: pozycjonowanie strony funenglish.pl w wyszukiwarkach internetowych
Wymagania: Przedstawienie portfolia dotychczasowych klientów (min. 4), wykazanie wyników swoich prac

III.

Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2011 do dnia 31.03.2011

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana i przekazana w formie elektronicznej, ponadto powinna zawierać:
- opis oferowanego przedmiotu,
- warunki płatności i dostawy,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer NIP, numer telefonu,
- informację o terminie ważności przesłanej oferty, nie krótszym niż 14 dni od daty jej sporządzenia.

Hasło
angielski dla dzieci
nauka angielskiego
gry edukacyjne
nauka angielskiego dla dzieci
szkoła angielskiego dla dzieci
nauka angielskiego online

Przedziały cenowe wg uzyskanych średnich pozycji
1
2– 3
4– 5
6– 8
1
2– 3
4– 5
6– 8
1
2– 3
4– 5
6– 8
1
2– 3
--1
2– 3
--1
2– 3
---

Płatność będzie następować jedynie w przypadku znalezienia się serwisu www.funenglish.pl (lub jego
podstrony) w wynikach wyszukiwarki Google na miejscach wskazanych w tabeli (brana pod uwagę będzie
średnia pozycja z danego miesiąca). Uzyskanie niższej średniej pozycji nie będzie powodowało
konieczności wnoszenia opłat (oferty proponujące inne warunki będą odrzucane).
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Przykładowo dla hasła angielski dla dzieci płatność nastąpi jedynie w przypadku, gdy średnia uzyskana pozycja
w danym miesiącu zmieści się w przedziale od 1 do 8, a w przypadku hasła nauka angielskiego dla dzieci gdy
średnia uzyskana pozycja w danym miesiącu zmieści się w przedziale od 1 do 3.
Do sprawdzania pozycji używane będzie następujące zapytanie (gdzie angielski+dla+dzieci oznacza
sprawdzane hasło):

http://www.google.pl/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=angielski%2Bdla%2Bdzieci

V.

Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: info@funenglish.pl.
Termin składania ofert 28.12.2010
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. Ocena ofert:
Przesłane oferty będą oceniane w skali od 0 do 30 punktów. Pod uwagę będą brane:

• średnia miesięczna cena netto za uzyskanie 1 pozycji dla wymienionych w tabeli wyżej haseł (0-5
punktów),
• średnia miesięczna cena netto za uzyskanie 2-3 pozycji dla wymienionych w tabeli wyżej haseł (0-5
punktów),
• średnia miesięczna cena netto za uzyskanie 4-5 pozycji dla wymienionych w tabeli wyżej haseł, z
wyjątkiem haseł nauka angielskiego dla dzieci, szkoła angielskiego dla dzieci oraz nauka angielskiego
online oraz nauka angielskiego (0-5 punktów),
• średnia miesięczna cena netto za uzyskanie 6-8 pozycji dla wymienionych w tabeli wyżej haseł, z
wyjątkiem haseł nauka angielskiego dla dzieci, szkoła angielskiego dla dzieci oraz nauka angielskiego
online oraz nauka angielskiego (0-5 punktów)
• doświadczenie firmy przy realizacji podobnych projektów (0-5 punktów).
• łączny okres, na jaki zawierana jest umowa - im krótszy, tym lepiej (0-5 punktów),
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Termin wyboru oferty w dniu 4.01.2011 do godz. 15.00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej
www.funenglish.pl.

VIII.

Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Bartłomiej Postek pod numerem telefonu +48602791484 oraz adresem
email: bartlomiej.postek@ funenglish.pl
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