
Fundusze
Europejskie
Program RegionalnY oPotsKlE

K\?ITNACE

Strobice, dnia 13.01'201'7r'

ZAPYTANIE OFERTOWE

NRtlz.t.zl2OL7

W zwiqzku z realizacjq projektu ,,Rozw6i technologii informacyinych i komunikacyinych w lirmie

EUR'-GRAN,. ADAMUS GRzEGoRz ADAMus z siedzibq w strobicoch" w ramoch Regionolnego

progromu operocyinego woiew6dztwa opotskiego no lato 2074-2020, Os priorytetowq 02

Konkurencyjno gospodarka, Dzialanie 2.1. Nowe produkty i uslugi w MSP' Poddzialanie 2'1'2'

Wsporcie TIK w przedsiqbiorstwach, firma EURO-GRANIT ADAMUS GRZEGORZ ADAMUS zaprasza

do skladania ofert dotYczqcYch:

o) Zakup uslugi wytworzenia i implementocii oprogromowania B2E'

b) Zakup uslugi wytworzenio i implementocii oprogromowania B2B'

q Zakup infrastriktury technicznei niezbgdnei do utrzymania i korzystonia z systemu

inlormatYcznego B2E,

Kod CPV:

3O2O00OO - t - Urz4dzenia komputerowe

30231100 - 8 - Terminale komputerowe

48820000-2-Serwery
30232100 - 5 - Drukarki i Plotery
480O0OOO - 8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

722OOOOO- 7 - Usfugi dOradcze w zakresie programowania oprogramowania

r. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

EIJ RO.G RAN IT ADAM US G RZEGO RZ AD AM U S

Ad res Siedzi by: Strobice 4t; 48-3L4 Pakosf awice

NIP:7530001181
Strona www: www'ega.Pl

Adres e-mail: ega@ega.Pl

Telefon: +77 43 57 638

Fax:+77 4357 638

II. SPOSoB I MIEJSCE PUBLIKAOIZAM6WIENIA

1.'Zapytanieofertowezosta|owys|anedotrzechpotencjaInychwykonawc6w.
2. Zapytanie ofertowe zamieszczone zostafo na stronie internetowej Wnioskodawcy www'ega'pl

III. TRYB UDZIEIANIA ZAM6WIENIA

1.. Niniejsze postepowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjnosci' o kt6rej

mowa w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalno6ci wydatk6w w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu spofecznego oraz Funduszu

Sp6jno6ci na lata 2O14-2O2O'

Z. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje siq Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo

Za m6wie 6 P ubl icznyih - ( Dz. U. z 2ot5r' P oz' 2L64 z poiln' zm'l

3. w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdujq bezwzglqdnie obowiqzujqce przepisy

prawawszczeg6lno6ciustawyzdnia23kwietnialg64r.Kodekscywi|ny(D2.U.1954.L6'93zpoin.
zm.).
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA

Przedmiotem zam6wienia jest:

Al Zokup uslugi wytworzenia i implementacii oprogromowdnio B2E w sklod, kt6rei wchodzi:

1. SYstem klasY ERP - 1 szt.

Specyfikacja sYstemu:

1.1 Wykonanie zgodnie z wymaganiami w zakresie bezpieczedstwa przetwarzania danych

w systemie informatycznym zgodnie z Ustawiq z dnia 29 sierpnia L997 r. o ochronie

danych osobowych o.?z zwykorzystaniem otwartych standard6w.

1.2 Pelna integracja systemu i wymiana danych z systemami na zewnqtrz systemu ERP

i Przedsiqbiorstwa

1..3 Zawartoii modul6w systemu

(licencje wieczyste, 1 licencja = 1 stanowisko, 3 letni pakiet wsparcia technicznego

iaktualizacji):
i. Modul Handlowo-Magazynowy (licencje: 21szt')

ii. Modul rozrachunki (licencje: lszt')

iii. Moduf raporty I formularze (licencje: Lszt')

iv. Moduf CRM (licencje: 6szt')

v. Modul mobilny magazyn (licencje: 8szt')

vi. Modui mobilny klasy SFA/FFA (licencje: 3szt')

vii. Platforma wymiany danych (licencje: lszt)

viii. Modul business intelligence (licencje: Lszt')

Szczeg6lowy opis funkcjonalno6ci Systemu klasy ERP znajduje siq w Zalqczniku nr 3 do niniejszego

zapytania ofeftowego.

B) Zokup uslugi wytworzenid i implementacii oprogramowanid B2B w sklad, kt6rei wchodzi:

1. Oprogramowanie dedykowane - szt' 1

l.L Wykonane zgodnie z wymaganiami w zakresie bezpieczedstwa przetwarzania danych

w systemie informatycznym zgodnie z Ustawiq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych oraz zwykorzystaniem otwartych standard6w

L2 Moduf realistycznej wizualizacji fotograficznej produkt6w - znajdujqcych siq w ofercie

zamawiajqcego

1.3 AutorYzowanY dostqP on-line

1.4 Oferta handlowa

L.5 SYstem zam6wief online

1.5 Podglqd historii

L.7 Integracja z sYstemem ERP

1.8 Kalkulator cenowy

1.9 Generacja ofert

L.IO Tglaszan i e re kl a m acj i

1.1LTworzenie subkont dla pracownik6w kontrahenta

Szczeg6fowy opis funkcjonalnoSci oprogromowanio B2B znaiduje siq w Zalqczniku nr 3 do

ni niejszego zapytania ofertowego.
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c) Zokup infrastruktury technicznej niezbgdnej do utrzymania i korzystania z systemu
inlormotycznego B2E w sklad, kt6rej wchodzi:

1. Serwer-szt.1
Specyfikacja minimalna sprzetu :

- Procesor min. 2 x 2.50 GHz,

- Pamiqi min. 64 GB RAM,

- HDD: 8 x min. 300G8 SAS kontroler sprzetowy RA|D + 2GB cache
- DVD-RW min.4xlGbE 2x500W

- Serwerowy system operacyjny i silnik bazy danych muszE spelniai wymagania techniczne
wdra2anego oprogramowania.

Zaproponowane rozwiqzanie musi umo2liwiai instalacjq wdra2anego oprogramowania.

2. Przeno6ne stacje robocze - szt. 20

Specyfi kacja minimalna sprzetu:
- Ekran: min 13 cala,

- Procesor: min2.7 GHz,

- Pamiqi: min.8GB RAM,

- Dysk hdd: SSD min. 240GB,

- System operacyjny musispelniai wymagania techniczne wdra2anego oprogramowania.
Zaproponowa ne rozwiqza nie m usi umo2liwiai instalacjq i obslugq wdraia nego
oprogramowania.

3. Kolektory ze stacjami fadowania i bateriq zapasowa - szt. g

Specyfikacja minimalna sprzqtu:
- Procesor min. 1.0GHz

- System operacyjny Windows Embedded Handheld 6.5 lub por6wnywalny/r6wnowa2ny.
Zastosowane rozwiqzanie musi umo2liwiai instalacjq wdra2anego oprogramowania.

- Pamiqi RAM min.256MB
- WielkoSi ekranu min.3,7 cala

- RozdzielczoSi ekranu min. 480x640
- Bluetooth 2.1+EDR

- wiFi802.11
- GSM

- GPS A-GPS

. USB 2.0

- RS232 Tak

- Czytnik kod6w kreskowych lmager 2D

- Klasa lP 67

- Akumulator STD / EXT 3060mAh | 5000mAh
- Temperatura Pracy min. -20"C do +50'C
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Zaproponowanerozwiqzaniemusiumo2|iwia6instaIacjqiobslugqwdra2anego

oProgramowania'

4. Urzqdzenia drukujqce wielofunkcyine - szt' 3

SpecYfikacja mi nimalna sprzetu:

- Kolorowe MFP 3 w L,

- SzybkoSd drukowania i kopiowania m'in' 28/28 ppm kolor/mono'

- Rozdzielczo6d min': 1200 x 600 dpi''

- Pamiee min.2GB,

- DuPleks,
- NIC min. 1GBit,

- HDD min. 160G8 std',

- ZszYw acz off-li ne std',

- Open Platform .-.r-^r^^^d^ ^^r^oraryr(
Zaproponowanerozwiqzaniemusiumo2|iwia6obslugqwdra2anegooprogramowan|4.

Jakiekolwiek sformulowania uiyte do opisu Przedmiotu -Zam6wienia 
mogace wskazywa6 na

konkretnego producenta/dostawcg uiyte zostaly tylko i wylqczne w celu okreSlenia minimalnych

wymaga6technicznychjakichwobecPrzedmiotuZam6wieniaoczekujeZamawiajqcy.

Kod CPV:

3O20OOOO - ! - Urzqdzenia komputerowe

30231100 - 8 - Terminale komputerowe

48820000-2-SerwerY
30232100 - 5 - Drukarki i PloterY

48000000 - 8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

722oo0oo-7-Ustugidoradczewzakresieprogramowaniaoprogramowania

V. OPIS KRYTERI6W I OCENY OFERT

Zam6wienia'
2. ocena ofert zostanie dokonana na podstawie poni2szych kryteri6w:

Zakup usfugi wytworzenia i implementacji oprogramowania B2E

Zakup usfugi wytworzenia i implementacji oprogramowania B2B

Kryterium | - Cena (maksymalna ilo56 punkt6w = 80)

Kryterium ll- Obsfuga seiwisowa (maksymalna ilo56 punkt6w = 20)

Wkryterium|-Cena.najwy2szq|iczbepunkt6w(so)otrzymaofeftazawierajqcanajni2szqcenq
netto, a kaida nastqpna odpowiednio zgodnie ze wzorem

Cena nainiiszo
"x 80 = Liczbq Punkt6w

Cena oferowano przez firmq - oferenta

4
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W kfierium ll Obsluga serwisowa/techniczna - oferta uzyska nastQpujEce

zale2noSci od zaproponowanego okresu obslugi serwisowej/technicznej:

a) Co najmniej 36 m-cy iwiqcej = 20 punkt6w

b) Co najmniej 24 m-cy i wiqcej = 15 punkt6w

c) Co najmniej 18 m-cy iwiqcej = 10 punkt6w;

d) Poni2ej 12 miesiqcy = 0 punkt6w;

Okres obsf ugi serwisowej/technicznej liczony bqdzie od daty popisania
wdro2onego oprogramowania.

liczby punkt6w, w

protokolu odbioru

punkt6w, w zale2no6ci od

element objety 24 miesiqcznq

element objqty 12 miesiqcznq

C) Zakup infrastruktury technicznej niezbqdnej do utrzymania i korzystania z systemu
informatycznego 82E

Kryterium | - Cena (maksymalna ilo56 punkt6w = 80)
Kryterium ll- Gwarancja (maksymalna ilo56 punkt6w = 20)

W kryterium | - Cena - najwy2szq liczbq punkt6w (80) otrzyma oferta zawierajqca najni2szq cenq
netto, a ka2da nastqpna odpowiednio zgodnie ze wzorem

Cena nojni2sza

x 80 = Liczba punkt6w
Ceno oferowona przez firmq - oferento

W kryterium ll Gwarancja - oferta uzyska nastqpujqce liczby
zaproponowanego okresu gwarancji:
e) Co najmniej 24 m-ce gwarancji i wiqcej = 5 punkt6w za kaidy
gwarancjq,

f) Co najmniej 12 m-cy gwarancji i wiqcej = 3 punkt6w za kaidy
gwarancjq;
g) Poni2ej L2 miesiqcy gwarancji = 0 punkt6w;

P rzyklod wyl icza nia pun ktacji :
7. Serwer - 24 m-ce gwaroncji- 5 pkt.,

2. Przenoine stacje robocze - 72 m-cy gwarancji- 3 pkt.,
3. Kolektory ze stocjami ladowonia i boteriq zqposowq - 24 m-ce gwaroncji- 5 pkt.,

4. Urzqdzenia drukujqce wielofunkcyjne- 72 m-cy gwaroncji- 3 pkt.
Wynik: 5 pk + 3 pkt + 5 pkt + 3 pkt = t6 pkt

Okres gwarancji liczony bqdzie od daty popisania protokolu odbioru sprzqtu.

t. W ofercie nale2y odnie6i siq do wszystkich kryteri6w wyboru oferty. W przypadku, gdy

Oferent pominie jedno lub wiqcej kryteri6w oceny jego oferta moie zostai uznana za niewa2nq lub w
ocenie zostanie mu przyznanych 0 pkt.

2. W postqpowaniu ofertowym zwyciq2y oferent, kt6ry zdobqdzie w sumie najwy2szq liczbq
punkt6w,

3. W razie r6wnej liczby punkt6w zwyciq2y oferta o najni2szej cenie.

5
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4, W przypadku, kiedy oferenci otrzymajq identycznq i|o56 punkt6w oraz poda|i takq samq

najni2szq cenq Zamawiajqcy podejmie z tymi podmiotami negocjacje cenowe drogq elektronicznq (e-

mai|)naadrespodanYp|zezoferentawZa|qcznikunrlFormu|arzoferty.
5.TerminrozpoczqciareaIizacjizam6wieniajestdatapodpisaniaumowy,aterminem
zako.czenia protok6l odbioru ostatniego przedmiotu zam6wienia, jednak nie p62niej ni23t,I2.2017,

vr. WARUNKI UDZlAtu w PoSTEPOWANIU

L. o reatizacjq zam6wienia mo2e ubiegai siq ka2dy podmiot posiadajqcy doSwiadczenie

ipotencja|pozwaIajqcynaterminowqreaIizacjqniniejszegozapytaniaofertowego'

2. Nie dopuszcza siq skladanie ofert czq6ciowych'

3.Podmiotubiegajqcysiqorea|izacjqzam6wienianiemoiebyipowiqzanyosobowo|ub
kapitalowo z Zamawiajqcym. Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie siq wzajemne

powiqzania miqdzy Zamawiajqcym lub osobami upowa2nionymi do zaciqgania zobowiqzari w imieniu

Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiajqcego czynno6ci zwiqzane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcq' polegajqce w

szcze96lnoSci na:

a) Uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6|nik sp6tki cywiInej Iub sp6tki osobowej,

b) Posiadaniu co najmniej lOo/o udzial6w lub akcji'

c) pelnieniu funkcji czfonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, pelnomocnika'

d)Pozostawaniuwzwiqzkumat2e6skim,wstopniupokrewiefistwaIubpowinowactwaw|inii
prostej, pokrewiehstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli'

Zamawiajqcy wymaga zlo2enia przez wykonawce oswiadczenia o braku wystQpowania wy2ej

wymienionychpowiqza6stanowiacegoza|qczniknr2doZapytaniaofertowego.

VII. SPOS6B PRZYGOTOWANIA ISKTADANIA OFERT

1. Ofertq naleiy zloLyt na formularzu oferty stanowiEcym

ofertowego wraz z o6wiadczeniem dotyczqcym spetnienia warunk6w

zatqcznik nr 2 do Zapytania ofertowego'

2. oferta wraz z zatqcznikami musi byi podpisana ptzez osoby uPowainione do

reprezentowania WYkonawcY'

3. warto56 oferty musi zostad przedstawiona w kwotach netto, a terminy w miesiqcach'

4. w przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiajqcy przeliczy te kwoty

na PLN wedrug Sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiqzujqcego w dniu Zapytania

Ofertowego.

5. Zlo2one oferty nie podlegajq zwrotowi przez Zamawiajqcego'

6. oferenci uczestniczq w postepowaniu ofertowym na wtasne ryzyko i koszt' nie'przystugujq im

2adne roszczenia z tytulu odstqpienia przez Zamawiajqcego od postqpowania ofertowego'

7. oferent mo2e wprowadzi6 zmiany w zlo2onej ofercie' lub jq wycofai pod waruhkiem' 2e

uczyni to przed uplywem skfadania ofert'

8. Ofertq mo2na dostarczyi zgodnie z jednq z dopuszczalnych form:

a) w formie pisemnej: za posrednictwem poczty, kuriera lub zto2ona osobiScie na adres

Zamawiajqcego (liczy siq data wptywu do siedziby ZamawiajEcego):

E U RO-G RAN IT ADAM'JS G RZEGORZ AD AMU S

zatqcznik nr 1 do ZaPYtania

udzialu Oferenta stanowiqcYm
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w godzinach procy tj. od 7.00 do 76.00.

b) W formie elektronicznej - skan dokument6w wyslany na adres e- mail: andrzei(oeea.pl
c) faxem na 77 43 57 638 z dopiskiem ,,dotyczy olerty NR t/2.t.2/2017,
do godziny 23259,20 stycznia 2Ot7 na wskazany powyiej adres e-mail oraz nr fax-u.

9. Ofertq nale2y zlo|yi w terminie do godziny 23259, dnia 20 stycznia 20tlr.
L0, Oferty zlo2one po terminie nie bqdq rozpatrywane.

vilt. RozTRzyGNtEctE zApyTANtA oFERTOWEGO

t. W przypadkach, gdy oka2e siq to niezbqdne, Zamawiajecy ma prawo zwr6cii siq do oferenta z

pro5bq o udzielnie dodatkowych wyjaSnieri do zlo2onej oferty lub/ i dostarczenia dodatkowych
dokument6w.

2. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewa2nienia postqpowania ofertowego na ka2dym

etapie bez podania przvczynv orazbez ponoszenia jakichkolwiek skutk6w prawnych ifinansowych.
3, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewa2nienia postepowania ofertowego na ka2dym

etapie bez podania przyczyny.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy mo2e przed uplywem terminu skfadania ofert
zmodyfikowai tre6i zapytania ofertowego wyznaczajqc nowy termin skladania ofert nie kr6tszy ni2 7

dni. Wszelkie modyfikacje, uzupefnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany termin6w stajq siq

integralnq czq6ciq zapytania ofertowego i bqdq wiq2qce przy skladaniu ofert. Wszelkie prawa i

zobowiqzania Zamawiajqcego oraz Oferent6w odnoSnie wcze5niej ustalonych termin6w bqdq
podlegaiy nowemu terminowi. W takim przypadku ka|dy zoferent6w bqdzie mial prawo do
nowelizacji ju2 zlo2onej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych
korekt w treSci zapytania ofertowego.

5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstqpi od podpisania umowy z Zamawiajqcym

mozliwe jest podpisanie przez Zamawiajqcego umowy z kolejnym Wykonawcq, kt6ry w postqpowaniu

uzyskal kolejnq najwy2szq liczbq punkt6w.

6. Informacje o wynikach postqpowania Zamawiajqcy zamie6ci na stronie internetowej
www.ega.pl oraz przeka2e ka2demu Wykonawcy, kt6ry zfo2y ofertq.
7. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu
podpisania umowy.

8. Zamawiajqcy mo2e odstqpii od podpisania umowy bez podania przyczyny.

IX. MINIMALNY ZAKRES UMOWY
L. Zam6wienie bqdzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiqdzy

Za mawiajqcym, a Oferentem.

2. Z tytulu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysfuguje wynagrodzenie wynikajqce z

treSci zlo2onej oferty.

3. Okres realizacjizam6wienia okre6la umowa.

4. Planowanyterminpodpisaniaumowy-styczefi2OL7r.

5. Za nienale2yte wykonanie zam6wienia np. z tytufu op6inief z winy Wykonawcy,
nieprawidfowej realizacji zam6wienia, niekompletnego wykonania zam6wienia bqdZ odstqpienie od

Projekt,,Rozw6j technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie EURO-GRANIT ADAMUS GRZEGORZ ADAMUS z siedzibq w 
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umowy z przyczyn za kt6re ponosi wykonawca zapfaci Zamawiajqcemu kary umowne' kt6re

wskazane bqdq w umowie zawieranej z Wykonawcq'

6'Zamawiajqcyprzewidujemo2|iwoSidokonaniazmianpostanowie6zawartejumowy
wstosunkudotre5cioferty,napodstawiekt6rejdokonanowyboruwykonawcy'wnastepujacym
zakresie:

a) Zmiany termin6w realizacji umowy wynikad mogq jedynie ze zmiany zapis6w umowy

o dofinansowanie realizacji projektu ,,Rozw6j technologii informacyjnych ikomunikacyjnych w

firmie EURO_GRANTT ADAMUS GRZEGORZ ADAMUS z siedziba w strobicach" jakq Zamawiaiqcy

podpisze z podmiotem udzielajqcym wsp6tfinansowania, pod warunkiem' 2e umowa ta zostanie

zmieniona po dniu udzielenia niniejszego zam6wienia'

b)Zmianaistotnychpostanowiefiumowyvstosunkudotre6ciofertyjestdopuszcza|naw
sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiajqce do przewidzenia na etapie

podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie ws o5ci' gdy:

- nastqpi zmiana powszechnie obowiqzujqcych kresie majqcym wplyw na

realizacjq Przedmiotu umowy;

- wyniknq rozbie2nosci lub niejasnosci w umowie, kt6rych nie mo2na usunqd w inny spos6b' a zmiana

bqdzie umo2liwiac usuniqcie rozbie2noSci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej

interpretacji jej postanowie6 przez Strony'

6. wszelkie zmiany postanowiefi umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2nosci i zgody

obu stron.

X. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAM6WIENIACH UZUPEINIAJACYCH

Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo56 udzielania wyfonionemu wykonawcy w trybie niniejszego

postqpowania zam6wie6 uzupelniajqcych, w wysokoSci nieprzekraczajqcej 50% wartosci

przedmiotowego zam6wienia, o ile te zam6wienia sE zgodne z przedmiotem zam6wienia'

xl. KONTAKT ZZAMAWIAJACYM

l.osobqupowa2nionEzestronyZamawiajqcegodokontaktuzoferentamisq
a) pan Andrzei Adamui; tel. 502297295; adres e- mail: andrzej@ega.pl

xll. ZALACZNIKI

kapitalowYch i osobowYch'

klasy ERP oraz opis funkcjonalno6ci oprogramowania

Zafqcznik nr 1: Formularz ofertY'

Zafjcznik nr 2: OSwiadczenie o braku powiqzan

Zalqcznik nr 3: Opis funkcjonalno6ci Systemu

B2B

Data i PodPis Zamawiajqcego

Effi Hff -g;*rH{E 0"$ m$$tikildfiS

STBOBICE 41, 48'314 Pakoslawice
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