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Warszawa, dnia 13.06.2014 r. 
 
 

 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 
 

na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych 
i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych 

 
 
 
 
 
 
 

Dotyczy projektu realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 

8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki 

Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” 
 

 

 

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.08.02.00-14-497/14 

 

Tytuł projektu: 

„Automatyzacja procesów B2B w zakresie kompleksowego zaopatrzenia w artykuły chemii 
budowlanej dzięki wdrożeniu systemu B2B” 
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I ZAMAWIAJĄCY 
 
Zacisze S.A. 
ul. Krakowiaków 16 
02-255 Warszawa 
NIP 5222241586, REGON 012362797 

 
II TRYB ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego. 
 
III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 

 

- nabycie wartości niematerialnych i prawnych, na które składają się: 
1. Licencje na oprogramowanie bazowe : 

a. PolkaSQL ERP dla 200 użytkowników 
b. Licencje na oprogramowania EwkaSQL dla 6 użytkowników 
c. Licencje na oprogramowanie ODL Środki Trwałe dla 1 użytkownika 

2. Licencje na Platformę B2B 
a. I-Polka Zamówienia Moduł EDI 
b. Interfejs wymiany danych  

3. Oprogramowanie bazy danych SQL – 1 komplet licencji zapewniających optymalną pracę systemu 
 

- nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i 
oprogramowania, na które składają się: 

4. Instalacja oprogramowania w oddziałach  
5. Przygotowanie dokumentacji/instrukcji 
6. Modyfikacje oprogramowania 
7. Integracje EDI 
8. Asysta przy starcie  

 

- szkolenia specjalistyczne: 
9. Specjalistyczne usługi szkoleniowe (w zakresie obsługi systemu informatycznego tworzącego 

rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B)  
 
IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiot zamówienia ma stworzyć (wraz z obecną infrastrukturą informatyczną) system informatyczny 
stanowiący platformę typu B2B uwzględniający strukturę działania przedsiębiorstwa (przynajmniej 60 
użytkowników równolegle korzystających z systemu oraz najważniejszych partnerów biznesowych), a także 
zachodzące procesy biznesowe. Ważnym jest także, iż zakupiony w ramach projektu sprzęt informatyczny musi 
być dostosowany do wymogów planowanego do wdrożenia specjalistycznego oprogramowania klasy ERP, w 
celu zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji i wdrożenia wszystkich funkcjonalności systemu, przy 
wykorzystaniu posiadanych zasobów. Właściwy sposób wdrożenia systemu ma umożliwić znaczne 
usprawnienie procesu zarządzania przedsiębiorstwem oraz ułatwić współpracę między Zamawiającym, a 
partnerami biznesowymi. Oprogramowanie ma pozwolić na współdziałanie grupy współpracujących ze sobą 
przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. 
W ramach niniejszego projektu wdrożony zostanie system składający się z modułów, znacznie usprawniających 
oraz ułatwiających optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim 
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procesów. 
 
 
Wobec przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia funkcjonalności/modułów i parametrów zgodnych ze 
specyfikacją, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.  
	  
V TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia 30.09.2014 
 
Uwaga! Oferent powinien uwzględnić, iż za termin realizacji zamówienia uznaje się datę odbioru i akceptacji 
wdrożenia nowego systemu informatycznego (w tym dostawa, instalacja i implementacja optymalnych 
rozwiązań) oraz zakończenia szkoleń dla pracowników. 
 
Dostawa oraz implementacja przedmiotu zamówienia ma nastąpić na adres siedziby Zamawiającego tj. 
 
Zacisze S.A.  
ul. Krakowiaków 16   
02-255 Warszawa 
 
Uwaga! W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość rejestrowania ilości 
roboczogodzin poświęconych na usługi informatyczne i techniczne oraz szkolenia specjalistyczne. W przypadku 
realizacji zamówienia w ilości roboczogodzin mniejszej niż zadeklarowana w ofercie Usługodawcy, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego pomniejszenia wysokości wynagrodzenia 
Usługodawcy (ceny).  
Zamawiający zapewnia dostępność swoich pracowników lub oddelegowanych przedstawicieli we wszystkie dni 
robocze w czasie realizacji zamówienia w godzinach 8.00-16.00 w swojej siedzibie oraz oddziałach.  
 
 
VI KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie 
wymagania odnośnie rozważanej specyfikacji. 
 
Ofertom, które spełnią wymagania formalne zostanie przyznana ocena punktowa. 
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 100. 

 

Lp. Rodzaj 
Kryterium Punktacja Sposób oceny 

1 Łączna cena netto 
oferty 

Od 0 do 70 
punktów 

Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 70 pkt. 
Pozostałe oferty = Stosunek ceny łącznej w ofercie z najniższą ceną 

do ceny badanej oferty mnożony przez 70 

2 Doświadczenie i 
referencje 

Od 0 do 30 
punktów 

Warunkiem przyznania punktów w ramach tego kryterium jest 
posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej dwóch, 

potwierdzonych referencjami  podobnych projektów (integracja 
ERP i B2B) w ciągu ostatnich 3 lat = 30 pkt.  

 
VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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− W czasie trwania postępowania, oferent ma prawo zadawać pytania wyjaśniające. Wszelkie informacje dla 
potrzeb sporządzenia oferty mogą zostać udzielone w trakcie trwania postępowania w dni robocze w 
godzinach 8.00 – 16.00.  

− Złożenie oferty musi być dokonane w formie pisemnej. 
− Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania 
− Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. 
− Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania 

wyboru ofert. 
− Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych – takie oferty pozostawione zostaną bez 

rozpatrzenia. 
− Wyklucza się możliwość składania ofert wariantowych – takie oferty pozostawione zostaną bez 

rozpatrzenia. 
 

VIII TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
 

Oferty należy składać osobiście, bądź listownie do siedziby firmy Zacisze S.A. mieszczącej się pod adresem: 
ul. Krakowiaków 16 , 02-255 Warszawa , Polska. 
 
Oferta powinna zawierać: 
- nazwę oferenta oraz jego dane teleadresowe (adres, dane kontaktowe, itp.); 
- cenę (wartości netto oraz brutto); 
- liczbę roboczodni, jaką Oferent planuje przeznaczyć na usługi informatyczne i techniczne; 
- termin ważności oferty (powinien być nie krótszy niż 20 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert). 
 
Ostateczny termin składania ofert: 27.06.2014 r. godz. 12:00.  
 
Otwarcie ofert nastąpi 27.06.2014 r. po godz. 12:00, po czym zostanie dokonana analiza otrzymanych ofert, 
skierowanie ewentualnych dodatkowych pytań w razie pojawienia się niejasności co do treści oferty oraz wybór 
najkorzystniejszej oferty. Wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o wynikach 
postępowania. 
 
W trakcie analizy ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do oferentów o dodatkowe 
informacje w celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności zaoferowanych rozwiązań. 
 
Oferty złożone po upływie ostatecznego terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. 
 
IX INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE I OSOBA KONTAKTOWA 
 
Osoba kontaktowa w sprawie zamówienia: Tomasz Dębski 
Tel. 22 445 64 65, 502 436 437, e-mail: tomasz.debski@zacisze.com.pl 
 
X INFORMACJE DODATKOWE 

 
 

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów 
oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu 
zamówienia. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia (w tym terminu realizacji) 



 
 
 

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 
5 

oraz do unieważnienia postępowania. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nie zachowania ostatecznego 
terminu realizacji zamówienia przez Usługodawcę. 
 
Oferenci mogą wykorzystywać informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia tylko i wyłącznie w celu 
przygotowania oferty. 
 
Oferty muszą zawierać datę wystawienia i datę obowiązywania (lub termin związania ofertą). Oferty muszą być 
podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji Oferenta i opatrzone pieczątką firmową.  
 
Integralną część zapytania ofertowego stanowi: 
- załącznik nr 1 – Specyfikacja projektu 
- załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy  
- załącznik nr 3 – wzór oświadczenia 1 
- załącznik nr 4 – wzór oświadczenia 2 
- załącznik nr 5 – wzór oświadczenia 3 
 


