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ZAPYTANIE OFERTOWE

NR7 /2.1.2/2OL6

w zwiqzku z realizaciq projektu ,,Rozw6i technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie
EURo-GRANIT ADAMUS GRzEGoRz ADAMUS z siedzibq w Strobicach" w rctmoch Regionolnego
Programu operacyinego wojewodztwa opotskiego na loto 2014-2020, oi priorytetowo 02
Konkurencyina gospodorka, Dziolonie 2.1. Nowe produkty i uslugi w MSp, poddziotonie 2.1.2.
wsporcie TIK w przedsiqbiorstwoch, firma EURo-GRANIT ADAMUs GRZEGOR:| ADAMUS zaprasza
do skiadania ofert dotyczqcych:

o) Zakup uslugiwytworzenia i implementacji oprogramowanio B2E.
b) Zakup uslugi wytworzenia i implementacji oprogramowqnia B2B.
c) Zakup infrastruktury technicznei niezbqdnej do utrzymania i korzystaniar z systemu

informatycznego B2E.

t. NAZWA I ADRES ZAMAWTAJACEGO

EU RO-G RANIT ADAMUS GRZEGORZ ADAMUS
Adres Siedziby: Strobice 4I; 48-31,4 pakostawice

NIP:7530001181
Strona www: www.ega.pl
Adres e-mail: ega @ega.pl
Telefon: +71 43 57 638
Fax: +77 43 57 638

II. SPOS6B I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAM6WIENIA
1. Zapytanie ofertowe zostalo wyslane do trzech potencjalnych wykonawc6w.
2. Zapylanie ofertowe zamieszczone zostato na stronie internetowej Wnioskodawcy www.eRa.pl

III. TRYB UDZIELANIA ZAM6WIENIA
Niniejsze postqpowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjnoSci, o kt6rej mowa
w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalno(ci wydatk6w w rarnach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6jno6ci na
lata 2014-2020.
Do ninielszego zapytania ofertowego nie stosuje siq Ustawy z dnia 29 stycz:nia 2OO4 r. prawo
Zamowieir Publicznych - tekst jednolity z 2013 r. (Dz. u. z 2or3 r.t poz. 9ol z po2n, zm,).

IV, OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem za mowienia jest:
Al Zakup uslugi wytworzenia i implementocji oprogramowania B2E w sklod, ktorej wchodzi:

1. System klasy ERP - 1 szt.

Specyfikacja systemu:

1.1- Wykonanie zgodnie z wymaganiami w zakresie bezpieczer'rstwa pnletwarzania danych
w systemie informatycznym zgodnie z Ustawiq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych oraz z wykorzystaniem otwartych standard6w,
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L'2 Petna integracja systemu iwymiana danych z systemami na zer/vnqtrz systemu ERpI przedsiqbiorstwa
j..3 Zawarto6i moduldw systemu

I:i:::fi#ieczvste' 
1 licencja -1 stanowisko, 3 retni pakiet ws;carcia technicznego

i. Modul Handlowo_Magazynowy (licencje: 27szt,)
ii. Modul rozrachunki (licencje: 1szt.)
iii. Modui raporty I formularze (licencje: 1szt.)
iv. Modui CRM (licencje: 6szt.)
v. Modul mobilny magazyn (licencje: gszt.)
vi. Modul mobilny klasy SFA/FFA (licencje: 3szt.)
vii. platforma wymiany danych (licencje: lszt)
viii. Modui business intelligence (licencje: 1szt.)

:i;;:::[:#,:;j::i.j"nalnosci svstemu klasv ERp znajduje siq w Zafqczniku nr 3 do niniejszego

B) Zakup uslugi wytworzenia i implementacii oprogramowdnio B2B w skladr, kt6rej wchodzi:

1. Oprogramowanie dedykowane _ szt. 1
1 1 wykonane zgodnie z wymaganiami w zakresie bezpieczeristwa prz,.atwarzania danychw systemie informatycznym zgodnie z Ustawiq z dnia 2g sierpnia 1tgg7 r. o ochroniedanych osobowych oraz z wykorzystaniem otwartych standard6w
1''2 Modut realistycznej wizualizacji fotograficznej produkt6w - znajdujqcych siq w ofercie

za m a wiajqcego
1.3 Autoryzowany dostqp on_line
i..4 Oferta handlowa

L.5 System zamowieri online
1.6 podgtqd historii
1.7 Integracja z systemem ERp

1,8 Kalkulator cenowV
1.9 Generacja ofert
1., IO Zglaszan ie rekla m a cj i

1.i.1_ Tworzenie subkont dla pracownikow kontrahenta

Szczegolowy opis funkcjonalnoscl oprogramowania B2B znajduje siq w Zalalczniku nr 3 doniniejszego zapytan ia ofertowego

c) Zokup inf rostruktury technicznei niezbqdnei do utrzymania i korzysriania z systemuinformatycznego B2E w sklad, ktorej wchodzi:

1. Serwer - szt, 1

Specyfikacja minimalna sprzQtu:
- Procesor min.2 x E5_2640.

- Pamiqi min. 64 GB RAM,

u Operacyjnego Wojew6dztwa Opolskiego na lata 20L4 _2020



- HDD: 8 x min, 3O0cB SAS kontroler sprzqtowy RAID + 2GB cache
- DVD-RW min.4x1GbE 2x50OW
- serwerowy system operacyjny i silnik bazy danych muszE spetniai wymagania technicznewdra2anego oprogramowania

2. Przenojne stacje robocze _ szt. 20
Specyfikacja minimalna sprzqtu:

- Ekran: min 13 cala,
- procesor: min. CpU Core i5 lub por6wnywalny/r6wnowazny.
Zastosowan e rozwiqzanie musi umozliwiai instalacjq wdra2anego oprogramowania,- pamiqi: min. gGB RAM,
- Dysk hdd: SSD min. 240G8,
- system operacyjny musi spelniai wymagania techniczne wdrazanego oprogramowania,

3. Kolektory ze stacjami fadowania i bateriq zapasowq _ szt, g
Specyfikacja minimalna sprzetu:

- Procesor min. 1.OGHz

- system operacyjny Windows Embedded Handheld 6.5 lub po16wnywalny/rdwnowa2ny,
Zastosowane rozwiqzanie musi umozliwiai instalacjq wdrazanego oprogramowanra.- Pamiqi RAM min.256MB

- Wielko6c ekranu min.3,7 cala
- Rozdzielczosc ekranu min. 4gOx640
- Bluetooth 2.1+EDR

- wiFi 802.11

- GSM

- GPS A-GPS

- USB 2.0

- RS232 Tak

- Czytnik kodow kreskowych lmager 2D
- Klasa tp 67

- Akumutator STD / EXT 3O6OmAh | 50O0mAh
- Temperatura pracy min. _20"C do +50"C

4. Urzqdzenia drukujqce wielofunkcyjne _ szt. 3
Specyfikacja minimalna sprzetu:

- Kolorowe MFp 3 w 1,
- szybko(c drukowania i kopiowania m.in.2g/2g ppm koror/mono,
- Rozdzielczo(i min. proe24OO, RADF.
- Pamiqi min.2GB,
- Dupleks,
- NIC min. 1GBit,
- HDD min. 160GB std.,
- Zszywacz off-line std.,
- Open Platform

u Operacyjnego Wojew6dztwa Opolskiego na lata zO14 _2020 il-tf
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Kod CPV:

30200000 - I - l)rzqdzenia komputerowe
30231100 - g - Terminale komputerowe
48820000-2-Serwerv
3O232IOO 5 - Drukarki i ploterv
48000000 - 8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72200000 - 7 - Uslugi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

V. OPIS KRYTERI6W I OCENY OFERTl Zamawiaiqcy dokona oceny wa2nych ofert, sperniaiqcycn warunki udzi;ilu wofertowym.
2' ocena ofert zostanie dokonana na podstawie ponizszych kryteriow:

A) Zakup usrugi wytworzenia i imprementacji oprogramowania 82EB) Zakup usrugi wytworzenia i imprementacji oprogramowania B2B
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postqpowaniu

Cena nojniiszo

x 80 = Liczbo punktow
Cena oferowano przez firmq _ oferento

w kryterium ll obstuga serwisowa/techniczna - oferta uzyska nastqpujqce liczby punkt6w, wza Ie2nosci od za proponowa nego o r<resu obslugi serwisowei/tech n rcznej;a) Co nalmniej 36 m-cy i wiqcej = 20 punkt6w
b) Co najmniej 24 m- cy i wiqcej = 15 punktfw
c) Co najmniej L8 m - cy i wiqcej = 1_O punktdw;
d) Poni2ej 12 miesiqcy = 0 punktow;

okres obs gi serwisowej/technicznej liczony bqdzie od daty popisania protokolu odbioruwdro2oneg oprogramowania.

c) Zakup infrastruktury technicznej niezbqdnej do utrzymania i korzystania z systemuinformatycznego B2E

Kryterium l- Cena (maksymalna ilo66 punkt6w = g9)
Kryterium lt- Gwarancja (maksymalna iloj6 punkt6w = 20)

w kryterium l- cena - naiwy2szq liczbq punkt6w (80) otrzyma oferta zawierajqca najnizszq cengnetto, a kazda nastqpna odpowiednio zgodnie ze wzorem

Kryterium I Cena (maksymalna iloji punkt6w = g0)
Kryterium ll obsfuga serwisowa (maksymarna iroSi punkt6w = 20)

w kryterium l- Cena - najwy2szq liczbq punktow (80) otrzyma oferta zawierajqca najni2szq cenqnetto, a kazda nastqpna odpowiednio zgodnie ze wzorem

Projekt wspdlfinansowany w ramach D2ialania 2 1,,Nowe produkty i uslugi w MSp,,; poddziafa nia 2.7.2,,wsparcie TIKw przedsiqbiorstwach,' w ramach ll Osi prlorytetowej:,,Konkurencyjna gospodarka,,
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Cena nojniiszo

nastqpujqce liczby punkt6w, w zalezno5ci od

5 punktow za ka2dy element objqty 24 miesiqcznq

;f.rrr;; 
najmniej 12 m-cv gwarancji i wiqcej = 3 punkt6w za kaidy erement objqty L2 miesiqcznq

g) Poni2ej 12 miesiqcy gwarancji = O punkt6w;

P rzy kla d wyl i cza n i o pu n kta cj i :
1. Serwer - 24 m-ce gwarancji _ S pkt.,

2, przenosne stacje robocze _ 12 m-cy g*oronrli_ 3 pkt.,3' Kolektory ze stacjomi rodowonio i baterrq zaposowq - 24 m-ce gwaroncji _ 5 pkt.,4. tJrzqdzenio drukujqce wielofunkcyjne_ j.2 m_cy gworoncji_ 3 pkt.
Wynik: 5 pkt + 3 pkt + S pkt + 3 pkt = iO pft

okres gwarancji riczony bqdzie od daty popisania protokoru odbioru sprzqtu.

1 W ofercie narezy odnie(i siq do wszystkich kryteriow wyboru oferty.
oferent pominie jedno rub wiqcej kryteriow oceny jego oferta moze
niewaznq lub w ocenie zostanie mu przyznanych O pkt.

2' W postqpowaniu ofertowym zwyciq2y oferent, kt6ry zdobqdzie w sumie najwyzszq liczbqpunkt6w.

3 W razie r6wnej riczby punktow zwyciqzy oferta o najni2szej cenie.4' W przypadku, kiedy oferenci otrzymajE identycznq iloSi punkt6 w orazpodali takq samq
najnr2szq cenq Zamawiajqcy podejmie z tymi podmiotami negocjacje cenowe drogq
elektronicznq (e-mail) na adres podany przez oferenrawzalqczniku nr l Formularz oferty.5 Termin rozpoczqcia realizacji zam6wienia jest data podpisania umowy, a terminem
zakonczenia protokdl odbioru ostatniego przedmiotu zam6wienia, jednak nie p6lniej ni231 12.2011.

vt. WARUNKt UDZ|AT.U w posTEpowANtU
1' o realizacjq zamowienia mo2e ubiegai siq ka2dy podmiot posiadajqcy doswiadczenie

I potencjal pozwalajqcy na terminowq realizacjq niniejszego zapytania ofertowego.2. Nie dopuszcza siq skladanie ofert czq5ciowych.
3 Zamawiajqcy ma prawo wglqdu do dokument6w potwierdzajqcych prawdziwosi danych

zawartych w ofercie, a oferent ma obowiqzek takie dokumenty przedstawii do wglqdu na
wezwan ie Za mawiajqcego.

4' Podmiot ubiegajqcy sig o realizacjq zamowienia nie moze byi powiqzany osobowo lubkapitatowo z Zamawiajqcym. Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie siqwzajemne powiqzania miqdzy Zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi do zaciqgania
zobowiqzari w imieniu Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiajqcego
czynnosci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy
a dostawcq, polegajqce w szczegolnosci na:

Projekt wsp6lfinan ialania 2.1 ,,Nowe produkty i uslugi w MSp,,; poddziafa nia 2.r.2,,\/vsparcie TIK
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a) Uczestniczeniu w spotce jako wsp6rnik spolki cywirnej rub spdtki oso00wei,b) posiadaniu co najmniej IO% udzialow lub akcji,c) Pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego rub zarzqdzajqcego, prokurenta,petnomocn ika,

d) Pozostawaniu w zwiqzku malzeriskim, w stopniu pokrewieristwa lub powinowactwaw linii prostej' pokrewiedstwa drugiego stopnia rub powinowactwa drugiego stopniaw rinii bocznej rub w stosunku przysposobienia, opieki rub kurateri.Zamawiajqcy wymaga zio2enia przez wykonawcQ oiwiadczenia o braku wystqpowania wy2ejwymienionych powiqzan stanowiqcego zarqcznik nr 2 do Zapytania ofertoweeo.

VII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA ISKIADANIA OFERT
1" ofertq nalezy zlo2yt na formularzu oferty stanowiqcym zalqcznik nr 1 do Zapytaniaofertowego wraz z oSwiadczeniem dotyczqcym spelnienia warunk6w udzialu oferentastanowiqcym zalqcznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2' oferta wraTz zalqcznikamimusibyi podpisana przez oso0y upowaznione do

reprezentowa nia Wykonawcy.
3 warto6c oferty musi zostai przedstawiona w kwotach netto, a czasowa w miesiqcach.4' w przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiajqc y przeliczyte kwotyna PLN wedlug :iredniego kursu Narodowego Banku porskiego obowiqzujqcego w dniuzlozenia oferty.
5. Zloione oferty nie podlegayq zwrotowi przezZamawiajqcego.
6 oferenci uczestniczq w postqpowaniu ofertowym na wlasne ryzykoi koszt, nie przyslugujq imzadne roszczenia z tytulu odstqpienia przezzamawiajqcego od postqpowania ofertowego.7' oferent moze wprowadzic zmiany w zlozonej ofercie lub jq wycofai pod warunkiem, zeuczyni to przed uptywem skladania ofert.
8' ofertq mozna dostarczyc zgodnie z jednq z dopuszczarnych form:

a) w formie pisemnej: za po6rednictwem poczty, kuriera lub zfozona osobiscie na adres
Zamawiajqcego (riczy siq data wplywu do siedziby Zamawiajqcego):

EU RO-G RAN IT ADAM US G RZEGO RZ ADAM US
Strobice 41; 4g_314 pakoslawice

w godzinach pracy tj. od 7.00 do 16.00.

b) W formie erektronicznej - skan dokument.w wystany na adres e- mair: ega@ega.plc) faxem na77 43 57 63g z dopiskiem ,,dotyczy oferty NR L /2.1.2/20.1G,
do godziny 24:oo,30 grudnia 2016 na wskazany powy2ej adres e-mail oraz nr fax-u.

9 ofertg narezy zroiyc w terminie do godziny 24:oo,dnia 30 grudnia 20L6r.
10. Oferty ztozone po terminie nie bgdq rozpatrywane.

vilt. ROZTRZYGNIECtEZAPYTANtA OFERTOWEGO
1-' w przypadkach, gdy oka2e siq to niezbqdne, Zamawiajqcy ma prawo zwrocicsig do oferentaz pro(bq o udzielnie dodatkowych wyja6nien do zlo2onej oferty lub/ i dostarczenia

dodatl<owych dokumentdw.

Pro.lekt wsp6ifinan ziarania 2.7,,Nowe produkty i usrugi w MSp,,; po aranta 2..),.2,,wsparcie TrK
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' :il1.Tffiilfi:ffi;:"-o do uniewa2nienia postqpowania orertowego na ka2dym

3' w uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy mo2e przed uptywem terminu skradania ofert

termindw stajE siQ integralnq czqSciq zapytania oferl
ofert. wszerkie prawa i zobowiqzania Zamawi.,u."r""lr".t";r::.'i#r"ffiiltJ il::J;ustalonych termin6w bgdq podlegaly nowemu terminowi. w takim przypadku kazdyz oferent6w bqdzie mial prawo do noweliza cii lu2ztozonej oferty i zostanie o tym fakciepoinformowany' Nie dotyczy to nieistotnych korekt w trescr zapytania ofertowego.4' w przypadku, gdy wybrany wykonawca odstqpi od podpisania umowy z zamawiajqcymmozriwe jest podpisanre przez Zamawiaiqcego umowy z korejnym wyr<onawcq, ktdryw postqpowaniu uzyskal kolejnq najwyisza liczbq punkt6w.5 lnformacje o wynikach postqpowania Zamawiajqcy zamiesci na stronie rnternetowejwww eRa'pr oraz przeka2e kazdemu wykonawcy, ktdry zrozy ofertg,t 
l:fii;iilili: ' poinrormowanv teleronicznie rub e-mairem o terminie i miejscu

J ' Tamawiaiqcy mo2e odstqpic od podpisania umowy bez pooanra prTyczynv.

IX. MINIMALNY ZAKRES UMOWYt 
:ilffi[i,-in,:',1:;*"' " podstawie pisemnej umowv zawartej pomiqdzy

2 l lytulu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przyslugule wynagrodzenie wynikajqcez treSci zlozonej oferty.
3. Okres realizacji zamdwienia okrefla umowa.
4. planowany termin podpisania umowy _ styczen 201,7r.
5' Za nienare2yte wykonanie zam6wienia np. z tyturu op6lnieri z winy Wykonawcy,nieprawidlowej realizacji zam6wienia, niekompletnego wykonania zam6wienia bqdiodstqpienie od umowy t przYcz|n za ktdre ponosi wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karyumowne, ktdre wskazane bqdq w umowie zawieranej z Wykonawcq.6 Zamawiajqcy przewiduje mozliwosi dokonania zmian postanowien zawartel umowyw stosunku do tre6ci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy,w nastQpujQcym zakresie:
a) Zmiany termin6w realizacji umowy wynikai mogq iedy re ze zmiany zapis6w umowyo dofinansowanie rearizacji projektu ,,Rozw6j technorogii informacyjnychi komunikacyjnych w firmie EURO-GRANIr ADAMUS GRZEGoRZ ADAMU' z siedzibqw strobicach" jakq Zamawtalqcy podpisze z podmiotem udzielajqcym wsp6tfinansowania,

:TJil;:kiem' 
2e umowa ta zostanie zmieniona po dniu udzietenia niniejszego

b) Zmiana istotnych postanowieri umowy w stosunku do tre5ci oferty jest dopuszczarna wsytuacji' gdy jest ona korzystna dla Zamawiajqcego inie byra mozriwa do przewidzenia naetapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczegdrno(ci,gdy:

Projekt wspdlfinilr:iJJ alania 2.1 ,,Nowe srugi w MSp,,; po 2.1.2 ,,wsparcie TrK
Regionaln 
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- nastqpi zmiana powszechnie obowiQzujqcych przepisdw prawa w zakresie
majqcym wplyw na realizacjq przedmiotu umowy;
- wyniknq rozbie2noSci lub niejasno5ci umowie, ktorych nie mozna usunEi w innysposdb' a zmiana bqdzie um tzliwia usunigcie rozbiezno6ci i ooprecyzowanie
Umowy w ceru jednoznacznej interpretacjijej postanowieri przez strony.

6' wszelkie zmiany postanowieri umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewazno6ci
i zgody obu stron.

X. KONTAKT Z ZAMAWIAJACYM
1. osobq upowaznionQ ze strony Zamawiaiqcego do kontaktu z oferentami sqa) Pan AndrzejAdamus; ter. 502297295; adres e- mair: andrzej@ega.pl

xt. zArAczNtKt

Zalqcznik nr 1: Formularz oferty.
Zalqcznik nr 2; o(wiadczenie o braku powiqzan kapitarowych i osobowych.
Zalqcznik nr 3: opis funkcjonalno(ci systemu klasy ERp oraz opis funkcjonalno.(ci oprogramowania82B
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Data i Podpit Zur;;;;;.

_ _1 
J _"o;/L4#kostaGi. ,;j";El'rF5?iBegon ssooo, aio ljp" is?_iBo_,1,1 -r.,
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