DOTACJE NA INNOWACJE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2

Klementowice, 6 września 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE ZAKUPU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
DO PROJEKTU
Budowa systemu elektronicznego B2B usprawniającego system zarządzania procesami
biznesowymi zachodzącymi między firmą GRUPA PRODUCENTÓW KLASA Sp. z o.o. a jej
partnerami handlowymi

1. Informacje o Zamawiającym:
GRUPA PRODUCENTÓW "KLASA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Klementowice 136, 24-170 Kurów

2. Ogólne warunki przeprowadzenia postępowania ofertowego:
Zamawiający zwraca się z prośbą o złożenie oferty na sprzedaż przez Oferenta wartości
niematerialnych i prawnych (licencje) niezbędne do wdrożenia systemu B2B w przedsiębiorstwie
GRUPA PRODUCENTÓW ""KLASA"" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. Wymagania dotyczące Oferty
Oferta powinna:
• być napisana w języku polskim
• być opatrzona datą
• zawierać dane Oferenta, tj. pełna nazwa, adres siedziby,
• odnosić się swą treścią do wszystkich elementów ujętych w zapytaniu ofertowym
• uwzględniać i odnosić się do wszystkich elementów określonych w przedmiocie zapytania
ofertowego
• zawierać okres ważności oferty
• zawierać kompleksową cenę za wszystkie elementy opisane poniżej
• być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem
rejestrowym.
Niespełnienie któregokolwiek wymagania skutkować będzie odrzucenie oferty bez jej
rozpatrzenia.
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4. Kryteria dostępu
• Oferentem może być każdy producent oprogramowania, który w ramach składanej oferty
udzieli minimum 3 letniej gwarancji na całe oferowane oprogramowanie. Za każdy
dodatkowy rok gwarancji można otrzymać dodatkowe punkty (opisane w Kryteriach Oceny
poniżej)
•

Oferentem może być każdy producent oprogramowania, którego oprogramowanie zostało
dostarczone i efektywnie działa w przynajmniej 20 przedsiębiorstwach produkcyjnych. Do
oferty należy załączyć listę przedsiębiorstw produkcyjnych, w których działa oprogramowanie
wyprodukowane przez Oferenta. Brak tej listy jest podstawą do odrzucenia oferty jako
niespełniającej kryteriów dostępu. Za oprogramowanie działające w większej liczbie
podmiotów produkcyjnych można otrzymać dodatkowe punkty (opisane w Kryteriach Oceny
poniżej)

•

Oferentem może być każdy producent oprogramowania nie pozostający w powiązaniu z
GRUPA PRODUCENTÓW "KLASA" . Do oferty należy załączyć stosowne oświadczenie o
braku powiązań (Zgodnie z załącznikiem numer 1)

•

Zamawiający uzna ofertę za nieważną ofertę jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie,
- nie spełnia wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym,
- Oferent znajduje się w likwidacji lub upadłości, lub z innych informacji posiadanych przez
Zamawiającego wynika, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej
rzetelne wykonanie zamówienia.

Miejsce składania ofert: Oferty należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy
Klementowice 136, 24-170 Kurów lub pocztą mailową na adres: p.kozak@gpklasa.pl

Termin składania ofert: 23 września 2013 – godzina 24.00 – wszystkie oferty muszą spłynąć do
GRUPA PRODUCENTÓW "KLASA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przed tym
terminem
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Kryteria oceny
W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów dostępu dotyczących Oferentów,
a także spełnienia wszystkich istotnych warunków zamówienia wymienionych
w przedmiocie zapytania ofertowego, o wyborze oferty zadecyduje cena,
długość udzielonej gwarancji i doświadczenie oferenta, zgodnie z następującym
wyliczeniem:
Cena – maksymalna liczba 60 punktów.
Oferent który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 punktów.
Każdy kolejny o 5 punktów mniej
Gwarancja – maksymalna liczba punktów 20
Oferent za każdy kolejny rok bezpłatnej kompleksowej gwarancji na
oprogramowanie otrzyma 5 punktów.
Doświadczenie – maksymalna liczba punktów 20
Oferent za każde kolejne 20 wskazanych podmiotów produkcyjnych w którym
działa oprogramowanie oferenta otrzyma 5 punktów.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferent to 100 punktów.

RZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48100000-9 - Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
48200000-0 - Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
48300000-1 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania,
tworzenia harmonogramów i produkowania
48400000-2 - Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych
48500000-3 - Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego
48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne
48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
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Przedmiot zapytania obejmuje
• Zakup licencji platformy serwerowej
(System operacyjny dla serwera na potrzeby wymiany danych B2B)
Zakup 20 licencji dla obsługi Modułów B2B PANELU 1
PANEL 1:
Moduł FINANSE KSIĘGOWOŚĆ KOSZTY – pozwala na bieżący monitoring i zarządzanie
finansami firmy, wspomaga diagnozowanie stanu przedsiębiorstwa, odpowiedzialny za proces
płatności i finanse, tj. realizację zobowiązań i należności z tytułu zobowiązań handlowych;
Ze względu na charakter działalności firmy, moduł ma umożliwiać wyliczenie Technicznego Kosztu
Wytworzenia w oparciu o koszty bezpośrednie i pośrednie z możliwością sprowadzenia magazynu do
wartości rzeczywistej.
Moduł KADRY PŁACE – tworzenie i i przesyłanie dokumentacji pracowniczej, wspierający politykę
personalną firmy ;
Moduł ŚRODKI TRWAŁE – zapewniający kontrolę nad stanem majątku trwałego przedsiębiorstwa.
W ramach licencji oferent ma dostarczyć moduł, będący integralną częścią systemu producenta,
umożliwiający tworzenie nowych funkcjonalności, z pełnym pominięciem działu programistycznego
producenta i tym samym ponoszenia dodatkowych kosztów.
W ramach licencji producent ma dostarczyć moduł, będący integralną częścią systemu producenta, do
samodzielnego tworzenia formatów raportów, z pełnym pominięciem działu programistycznego
producenta i tym samym ponoszenia dodatkowych kosztów.
Zakup 20 licencji dla obsługi Modułów B2B PANELU 2
PANEL 2:
Moduł ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ PROCESOWĄ - rejestrujący przepływy materiałowe na
odpowiednich kierunkach ruchu, umożliwiający śledzenie oraz identyfikację przepływu surowca,
harmonogramowanie zasobów i produkcji, usprawnia proces zaopatrzenia, dystrybucji oraz
magazynowania, jest odpowiedzialny za proces zarządzania informacją o produkcie;
Moduł GOSPODARKA MATERIAŁOWA - rejestruje transakcje magazynowe i emisje związanych z
nimi dokumentów, pozwala identyfikować osoby wystawiające dokumenty, przyjmujące i wydające
pozycje z magazynów, usprawnia proces zaopatrzenia, dystrybucji oraz magazynowania.
Ze względu na charakter działalności firmy, moduł ma umożliwiać pełną identyfikację partii i jej
śledzenie we wszystkich procesach zachodzących w firmie.
Zakup 20 licencji dla obsługi Modułu B2B PANELU 3
PANEL 3:
Moduł DYSTRYBUCJA – podstawowe funkcjonalności modułu są związane z obsługą procesu
dystrybucji , tj. osiąganiem zysku poprzez sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw materiałów i
produktów z produkcji do miejsca ich zbycia.
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Zakup 20 licencji dla obsługi Modułu B2B PANELU 4
PANEL 4:
Moduł TRANSPORT – umożliwia automatyzację procesu zarządzania taborem poprzez zapewnienie
ładunku w odpowiednim czasie i stanie przy akceptowalnym koszcie, poprzez m.in.. tworzenie tras
przewozu, ustalanie specyfikacji transportu czy stworzenie listy załadunkowej dla wybranego środka.
Zakup 20 licencji dla obsługi Modułu B2B PANELU 5
PANEL 5:
Moduł MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA – pozwala na udostępnianie kompleksowych
usług magazynowych z wykorzystaniem technik komunikacji internetowych, moduł umożliwi
monitoring specyfikacji magazynowych w ramach realizacji procesu magazynowania.
Zakup 20 licencji dla obsługi Modułów B2B PANELU 6
PANEL 6:
Moduł SYSTEM WAGOWY – funkcjonalność usprawnia realizację procesu zapewniania zgodności
produktów z przepisami i normami, poprzez kontrolę nad znakowaniem i etykietowaniem, rejestracją
ważeń i in.;
Moduł KONTROLA JAKOŚCI LABORATORIUM – umożliwi proces zapewnienia zgodności
produktów z przepisami i normami, poprzez wybór odpowiedniej technologii, określenie i
przeprowadzenie niezbędnych badań jakości, sygnalizowanie zaistniałych nieprawidłowości. W
ramach Modułu urzeczywistniany będzie proces elektronicznej wymiany danych - parametryzowanie
kanałów przepływu informacji oraz rodzaju i parametrów przesyłanych dokumentów biznesowych
Moduł WYMIANA DANYCH – dający możliwość parametryzowania funkcjonalności aplikacji B2B,
przydzielania zakresów przesyłanych danych w konkretnych obszarach zarówno w odniesieniu do
Wnioskodawcy jak i Partnera
Osoby upoważnione ze strony GRUPA PRODUCENTÓW KLASA Sp. z o.o do kontaktów z
Oferentami:
Paweł Kozak – Członek Zarządu - kontakt mailowy pod adres: p.kozak@gpklasa.pl
Podpis Zamawiającego:
Paweł Kozak
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Załącznik numer 1
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Miejscowość, data
_______________________
pieczęć wykonawcy
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Ja, niżej podpisany(a)
_____________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz:
_____________________________________________________________________
(pełna nazwa Wykonawcy)
_____________________________________________________________________
(adres siedziby Wykonawcy)
oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo
lub kapitałowo, gdzie poprzez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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