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Zamawiający:
Wyższa Szkoła Logistyki 

w Poznaniu

Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 PT.: „Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - 
wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" - zapytanie ofertowe numer 
1/05/2013/OnJKnP, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki".

Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Na podstawie art. 8 ust.3 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż wymienione poniżej 

dokumenty załączone do oferty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy 
ubiegającego się o zamówienie w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z 
powyższym zastrzegamy poniżej wymienione dokumenty i wnosimy o ich utajnienie i nieudostępnianie.

Zastrzeżone dokumenty i informacje to:
1) Zespół oferenta

2)

a. Wszystkie dane wykazanego zespołu oferenta oraz kierownika projektu, przedstawiony w ramach 
spełnienia wymagań. Dane zamieszczone w wypełnionym formularzu ofertowym - ofercie SIMPLE 
S.A. . (formularz ofertowy: wzór dokumentu z zapytania ofertowego stanowiący do zapytania: 
Załącznik 8 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/0 nJKnP) oraz załączone CV 
przedstawionego zespołu i kierownika projektów.
- Kryterium dostępu - kod B, wykaz zawarty na stronie nr. 4,5, 6, 7,.
- Załączniki zawierające CV wykazanego zespołu i kierownika projektu.

Reference:
a. Wszystkie podane referencje i kontakty, zamieszczone w wypełnionym formularzu ofertowym - 

ofercie SIMPLE S.A. (formularz ofertowy: wzór dokumentu z zapytania ofertowego stanowiący do 
zapytania: Załącznik 8 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP) w szczególności:
- Punkt 2. Kryterium dostępu, a.) kod A - referencje zawarte na stronie nr. 3, d.) Kryterium oceny- 
kryterium lp.3 (OC) - referencje zawarte na stronie nr. 9
- Załączniki z wystawionymi referencjami potwierdzające powyższe informacje w tym zawarte w 
wymaganym formularzu dla referencji (formularz dla referencji: wzór dokumentu z zapytania 
ofertowego stanowiący do zapytania: Załącznik 12 do zapytania ofertowego numer 
1/05/2013/OnJKnP)

Dokumentacja techniczna i funkcjonalna systemu
a. Dokumentacja stanowiąca załącznik do oferty. Spełnienie wymagania , o którym mowa w punk-:1 II, 

c, myślnik dziewiąty - dla specyfikacji technicznej i funkcjonalnej oferowanego sys
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