Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r.
Zamawiający:
PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA,
ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Ul. Włókiennicza 6
97-200 Tomaszów Mazowiecki

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZO1-7/2014

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

Zatwierdzam:

DOTACJE NA INNOWACJE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

I. INFORMACJE OGÓLNE ORAZ OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA zwana dalej
„Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na
„Dostawę oprogramowania niezbędnego do wdrożenia platformy B2B wraz z usługami towarzyszącymi i
sprzętem komputerowym”.
Zamówienie jest realizowane w związku z realizacją Projektu pn. „Wdrożenie internetowego systemu
platformy B2B integrującego zarzadzanie procesami handlowymi hurtowni spożywczej” w ramach 8 Osi
priorytetowej
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.2 Wspieranie wdrażania
elektronicznego biznesu B2B.
Zamawiający wymaga złożenia oferty na całość zapytania (Część 1 i część 2). Jeden wykonawca może złożyć
tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena ostateczna. Złożenie większej liczby ofert,
złożenie ofert alternatywnych lub oferty niekompletnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
Wykonawcę.
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
dane Zamawiającego:
Adres:
REGON:
NIP:
tel. kontakt. w sprawie Zamówienia:
faks do korespondencji:
adres strony internetowej:
e-mail do korespondencji w sprawie:
godziny urzędowania:
znak postępowania:

PPH KELMES" E. SZYMAŃSKA, A. SZYMAŃSKI SP. J.
97-200 Tomaszów Maz., ul. Włókiennicza 6
590652352
7732087725
44 723 64 16
44 723 68 84
www.kelmes.pl
kuba@kelmes.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
ZO1-7/2014

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej będzie wysłane do co najmniej 3 wykonawców oraz zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiającego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający realizuje projekt polegający na zaimplementowaniu w swojej firmie platformy B2B, dzięki
której będzie mógł zautomatyzować procesy biznesowe. Obecnie w przedsiębiorstwie funkcjonuje system
Streamsoft Prestiż. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający chce wyłonić dostawcę oprogramowania
w postaci gotowych dedykowanych systemów (licencji) oraz sprzętu niezbędnego do jego optymalnego działania
- z tego powodu zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.:
Wykonawca powinien udzielić dwuletniej gwarancji i opieki serwisowej na prawidłowe działanie oprogramowania
oraz dostarczyć instrukcję obsługi dla użytkowników.
Część 1 – Zakup i wdrożenie Platformy B2B
Wdrożenie systemu platformy w następujących etapach:
1.1
Opracowanie „szczegółowej specyfikacji działania systemu platformy” uwzględniającej wszystkie
niezbędne funkcjonalności z punktu widzenia działania firmy wskazane w punkcie poniżej. Wykonawca powinien
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wykonać usługę doradczą na temat wdrażanych funkcjonalności w porozumieniu z Zamawiającym.
Modyfikowanie projektu podczas jego implementacji możliwe będzie jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego.
Celem analizy ma być określenie istotnych parametrów wdrożenia, m.in:









sposobu wymiany danych między Zamawiającym a Partnerami,
struktury indeksów towarowych i uzgodnienia ich między Zamawiającym a Partnerami,
obiegu dokumentów w systemie ERP, Platformie i między Zamawiającym a Partnerami,
zakresu wykorzystania systemu informatycznego ERP i Platformy,
szczegółowego harmonogramu i terminów wdrożenia,
wymagań w zakresie konfiguracji infrastruktury technicznej i sprzętu dla potrzeb wdrożenia.
konfiguracji EDI i podpisu elektronicznego.
konfiguracja modułu analiz biznesowych BI (ABI Streamsoft)

1.2
W ramach tego etapu Zamawiający zakupi Platformę B2B od Wykonawcy i Wykonawca wdroży ją oraz
stworzy wersję testową systemu wg projektu, w celu sprawdzenia jakości jej działania oraz dokona niezbędnych
poprawek. Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia systemu, konfiguracji Streamsoft Prestiż do pracy z
platformą (wprowadzenie dodatkowych cech, procedur bazodanowych, funkcjonalności) - w tym u 6 partnerów
Zamawiającego, ustawienia kopii bezpieczeństwa i innych działań przewidzianych do instalacji zakupionego
oprogramowania platformy. Wykonawca powinien udzielić dwuletniej gwarancji połączonej z opieką serwisową
na prawidłowe działanie oprogramowania i platformy zgodnie z warunkami umowy.
W ramach tego etapu Zamawiający zakupi moduł analiz biznesowych ABI dla Streamsoft Prestiż od Wykonawcy
a Wykonawca wdroży go z w zakresie wynikającym z analizy przedwdrożeniowej.
Funkcjonalności platformy B2B które wykonawca powinien zaimplementować w platformie w powiązaniu z
systemem ERP Zamawiającego:















Funkcja elektronicznej wymiany dokumentów EDI;
Obsługa miejsc składowania - zapewnia uzyskanie precyzyjnych informacji o położeniu danego towaru
w magazynie;
Obsługa daty ważności towaru;
Obsługa kodów kreskowych z zakodowaną ilość towaru ;
Obsługa zamienników - rozwiązanie to pozwala użytkownikom systemu na zdefiniowanie dla
każdego towaru, jego zamiennika oraz wyszukiwanie zamienników wg kodów;
Obsługa numerów dostaw - umożliwia kontrolowanie obrotu towarów wg numerów dostaw,
umożliwiając sprawdzenie, którzy klienci kupili daną partię towaru;
Obsługa współczynników rotacji i zalegania - pozwala optymalizować zamówienia;
Obsługa deklaracji INTRASTAT;
Rejestracja oraz analiza sprzedaży utraconej;
Rejestracja i analiza braków w ofercie;
Definiowanie indeksów, nazw i kodów EAN na dokumenty dla kontrahentów;
Grupowa realizacja dokumentów WZ - system umożliwia wygenerowanie wielu faktur sprzedaży z wielu
dokumentów WZ;
Ewidencja i edycja zapytań ofertowych do dostawców;
Rejestracja umów z dostawcami i algorytmy kontroli ceny zakupu Rejestracja umów z dostawcami;
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Ewidencja i edycja zamówień wewnętrznych;
Edycja zapotrzebowań wewnętrznych;
Planowanie przerzutów międzymagazynowych ;
Obsługa kompletów;
Elektroniczna wymiana dokumentów - w formie elektronicznej pomiędzy kontrahentami. Formaty:
EDIFACT, ECOD, EC, DIST oraz kolejne wersje tych formatów..
Możliwość dołączania do bazy dokumentów powiązanych z kartoteką towarową i kontrahentem;
Przypisanie cen sprzedaży do magazynów;
Wczytywanie danych z kolektorów danych z użyciem kodów kreskowych w trybie on-line inwentaryzacja i pozycje dokumentów przychodu i rozchodu;

Platforma internetowa ma być wyposażona w:



Interfejs typu API – do współpracy z systemami Partnerów – odbiorców i dostawców
Interfejsu typu API – wykorzystanie systemu eksperckiego przez kontrahentów - odbiorców

Współpraca z systemami partnerów będzie obejmować elektroniczne tworzenie i wymianę dokumentów –
zamówień i dokumentów sprzedaży/zakupu. Ma rozszerzać funkcje systemu zarządzania ERP w tym zakresie
wyprowadzając je na zewnątrz. Dodatkowo kontrahenci poprzez platformę będą mogli śledzić swoje rozrachunki i
stan zaawansowania zamówienia. Platforma będzie działała w oparciu o środowisko PHP+PostgreSQL i będzie
zsynchronizowana z bazą systemu zarządzania Streamsoft – FirebirdSQL.
Platforma ma posiadać funkcję gromadzenia i udostępniania danych B2B o ofercie Partnerów – cenach i
terminach realizacji w celu tworzenia automatycznie zoptymalizowanych pod względem kosztów i terminu
realizacji zamówień. Działanie algorytmu optymalizacji ma polegać na:






Pobraniu warunków zadanych – planowanej ilości zamówienia i oczekiwanego czasu realizacji.
Pobraniu danych z systemów informatycznych partnerów
Opracowaniu przez algorytm danych wejściowych i ofert Partnerów z uwzględnieniem warunków
dostawy – kosztów i terminów,
Wygenerowaniu zamówienia (do jednego) lub zamówień (jeśli do kilku) w systemie informatycznym
Wnioskodawcy
Automatyczne przesłanie zoptymalizowanych zamówień, po ich akceptacji, do systemów
informatycznych Partnerów

Wymagane funkcje platformy B2B zintegrowanej z systemem zarządzania Zamawiającego i Parterów:





Gromadzenie i udostępnianie stanów magazynowych Partnerów systemu wraz z ich cenami sprzedaży
System musi być otwarty na współpracę z partnerami nieposiadającymi oprogramowania Streamsoft.
Musi posiadać możliwość stosunkowo łatwego dołączenia kolejnych
Gromadzenie i udostępnianie Zamówień od odbiorców i do dostawców – w przypadku bezpośredniej
integracji z systemem partnera przesłanie do jego systemu, przynajmniej w formacie EDI
Udostępnienie informacji o dokumentach magazynowych wystawianych partnerom przez Operatora
systemu
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Udostępnianie informacji o dokumentach sprzedazy dotyczących Partnerów – z możliwością pobrania
dokumentów w formacie pdf (podpisanych elektronicznie) i EDI (xml) generowanych przez system
Streamsoft
Udostępnianie informacji o przesyłki i spodziewanej dacie dostawy
Udostępnianie informacji o stanie rozliczeń
Umożliwienie przeglądania oferty Operatora systemu i możliwość składania zamówień bezpośrednio z
Platformy (bez konieczności integracji z systemem zarządzania)
Przenoszenie warunków handlowych – cen i rabatów dla Partnerów
Interfejs użytkownika z możliwością zmiany wersji językowej

Funkcje platformy związane z zapewnieniem ciągłości pracy:




Brak uzależnienia od stałego połączenia z bazą danych systemu zarządzania
Praca na bazie firmowej tylko pośrednio – poprzez aplikację wymieniające niezbędne dane
Podczas składania zamówienia w systemie zarządzania użytkownik będzie mógł się odwołać się do
bazy platformy i zweryfikować dostępność oraz ceny u Partnerów.

Platforma ma zapewnić proste dołączanie kolejnych partnerów do systemu. Partnerzy mają być dołączani do
platformy poprzez swój integrację systemu informatycznego (poprzez dokumenty EDI) lub usługę internetową w
modelu SaaS (webserwis/API do integracji przez partnera we własnym systemie). System ma być skalowalny a
licencja na platformę B2B nie może posiadać limitu użytkowników.
Część 2 – Sprzęt komputerowy
a) Serwer dla systemu informatycznego
Na serwerze zostanie zainstalowany system informatyczny i platforma B2B. Nowy serwer zagwarantuje stabilne
działanie systemu i obniży koszt obsługi platformy internetowej.
Minimalna konfiguracja systemu – Zamawiający musi podać zapewnić parametry niezbędne do działania
platformy:
Typ obudowy
Montowany w stojaku - 4U
Skalowalność serwera Poczwórny
Procesor
2 x Intel Xeon E5-4620 / 2.2 GHz ( 8-core )
Pamiec podreczna
32 MB
Pamiec podreczna na procesor
16 MB
Ilosc kieszeni z funkcja hot-swap 8
RAM 32 GB / 1536 GB (maks.) - DDR3 SDRAM - Advanced ECC - 1600 MHz - PC3-12800
Zgodnosc ze specyfikacja pamieci PC3-12800
Kontroler pamieci masowej
RAID Ctrl SAS 6G 1GB (D3116), Poziom RAID
RAID 0, RAID 1, RAID
10, RAID 5
Wnęki na urządzenia pamięci serwera
Hot-swap 2,5"
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Dysk twardy 5x300 GB SAS
Napęd optyczny DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Praca w sieci Gigabit LAN + FC Ctrl 8Gb/s 1 Chan LPe1250 MMF LC
Zasilanie AC 120/230 V ( 50/60 Hz )
Zasilanie nadmiarowe
Tak
System Win Srv 2012 OEM + 25 CAL
Gwarancja – 5 lat, reakcja serwisowa 7 dni w tygodniu.
UPS APC 1000AV
Szafa serwerowa z akcesoriami niezbędnymi do instalacji serwera UPS i urządzeń sieciowych
Koszt serwera musi uwzględniać koszt instalacji i konfiguracji środowiska systemowego.

b) Zestawy komputerowe typu HP Pro Desk z Windows 8 Prof + monitor 19” + MS Office Starter – w ilości
10 szt. – 2 lata gwarancji
Minimalne parametry stacji roboczej:
Procesor Intel Core i3, model procesorai3-4130 (3.4 GHz, 3 MB Cache), płyta główna – chipset Intel H81
pamięć DRAMDDR3-1600 (PC3-12800), pojemność pamięci DRAM4 GB, ilość wolnych banków pamięci1
karta graficzna Intel HD Graphics 4400, Windows 8.1 Prof.
c) Notebook o parametrach zbliżonych do HP ProBook 15.6” + MS Office Starter
przekątna ekranu LCD15.6 cali, procesor Intel® Core™ i5, model procesora i5-3230M (2.6 GHz, 3 MB Cache)
wielkość pamięci RAM8 GB, pojemność dysku SSD128 GB, karta graficznaIntel HD Graphics 4000,
Windows 8 Professional
Część 3 – Szkolenie dla użytkowników
2. Wykonawca przeszkoli pracowników firmy będących bezpośrednimi użytkownikami platformy B2B – 30 osób
wraz z 6 przedstawicielami partnerów biznesowych w siedzibie firmy. Liczba godzin szkolenia musi pozwolić
na dokładne zrozumienie i poznanie działania gotowego systemu przez w/w osoby, jednak nie mniej niż 24
godziny.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin dostawy/wykonania od daty wskazanej w umowie, określonej po uzgodnieniu z Zamawiającym:
dla Części 1 do 30.07.2014
dla Części 2 Instalacja platformy do 15.08.2014 wdrożenie do 30.11.2014
dla Części 3 do 31.12.2014
Terminy mogą ulec zmianie po uprzednim obustronnym wyrażeniu zgody na powyższe przez strony umowy.
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA WARUNKÓW
1.

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia,
 wykonali i wdrożyli przynajmniej dwie Platformy B2B o funkcjach zbliżonych do wymaganych przez
Zamawiającego,
 posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową,
 nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia
oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed
rozpoczęciem zapytania
 nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości
 nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia zdrowotnego lub
społecznego
 nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na postawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące

dokumenty i oświadczenia (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodnośćz oryginałem
przez Wykonawcę):
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
 Wykonawca dostarcza również następujące dokumenty:
1) Ofertę przygotowaną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z
przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
3) Parafowany wzór umowy stanowiący potwierdzenie akceptacji warunków realizacji zamówienia.
VII. INFORMACJE O SPOSBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia informacje o przedmiocie zamówienia Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie - faksem lub drogą elektroniczną.
Faxem na numer: 44 723 68 84
E-mailem: kuba@kelmes.pl
2.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
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Jakub Szymański tel: 44 723 64 16
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w
wyniku modyfikacji treści zapytania ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Treść oferty musi być bezwarunkowo zgodna z treścią zapytania ofertowego, a w szczególności oferta
powinna być sporządzona wg wzoru Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Dokumenty są składane w formie oryginału, w przypadku kopii, dokument musi być poświadczony „za
zgodność z oryginałem” na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie ”za
zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione.
Każda poprawka w ofercie musi być złożona przez osobę, która podpisała ofertę.
Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze Zamawiającego (98-200
Sieradz, ul. Wojska Polskiego 136) w terminie najpóźniej do dnia 11.07.2014 roku. Kopertę należy
zaadresować jak niżej:
PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA,
ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Ul. Włókiennicza 6
97-200 Tomaszów Mazowiecki

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA
Dostawę oprogramowania niezbędnego do wdrożenia platformy B2B wraz z usługami towarzyszącymi i
sprzętem komputerowym
ZO1-7/2014
lub
ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kuba@kelmes.pl w tym samym
terminie tj. 11.07.2014 r. z dopiskiem w tytule:
OFERTA W POSTĘPOWANIU NA
Dostawę oprogramowania niezbędnego do wdrożenia platformy B2B wraz z usługami towarzyszącymi i
sprzętem komputerowym
ZO1-7/2014
1.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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X. KRYTERIA OCENY OFERT
Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto wraz z VAT, wyrażoną w złotych polskich (PLN). Cena musi być
podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi. Cena brutto musi
obejmować wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia.
Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
Oferty ważne oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
- cena w polskich złotych - 70%
- doświadczenie Wykonawcy - 30%
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość netto zamówienia.
XI. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określi umowa na
wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wzór umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego. Zamawiający
dopuszcza możliwość modyfikacji treści umowy po uprzedniej zgodzie Wykonawcy.
3. Zamawiający poinformuje oferentów, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany o tym fakcie pisemnie, mailowo lub
faxem.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania środków odwoławczych w ramach niniejszego
postępowania.
6. Zamawiający dopuszcza w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku o którym powyżej
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Wydatek jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
XII.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy
Załącznik nr 4 Doświadczenie Wykonawcy
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Nr sprawy ZO1-7/2014

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres Wykonawcy
….................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
REGON: ………………………………….......……….. NIP: …………................................................
Nr tel.: ……....................................... fax: ……............................... e-mail: …...............................................
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):
……..........................................................................................................................................

Przedmiot zamówienia:
„Dostawa oprogramowania niezbędnego do wdrożenia platformy B2B wraz z usługami
towarzyszącymi i sprzętem komputerowym”

Część 1
WARTOŚĆ NETTO:…………………………………zł
WARTOŚĆ BRUTTO: ……………………...……… zł
Słownie netto:
..………………………………………………………..……………………………………………………..………………..zł,
+ VAT……………………………zł (……%) , w tym:
Część 1.1
WARTOŚĆ NETTO:…………………………………zł
WARTOŚĆ BRUTTO: ……………………...……… zł
Słownie netto:
..………………………………………………………..……………………………………………………..………………..zł,
+ VAT……………………………zł (……%)
Część 1.2
WARTOŚĆ NETTO:…………………………………zł
WARTOŚĆ BRUTTO: ……………………...……… zł
Słownie netto:
..………………………………………………………..……………………………………………………..………………..zł,
+ VAT……………………………zł (……%)
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Część 2
WARTOŚĆ NETTO:…………………………………zł
WARTOŚĆ BRUTTO: ……………………...……… zł
Słownie netto:
..………………………………………………………..……………………………………………………..………………..zł,
+ VAT……………………………zł (……%)
Część 3
WARTOŚĆ NETTO:…………………………………zł
WARTOŚĆ BRUTTO: ……………………...……… zł
Słownie netto:
..………………………………………………………..……………………………………………………..………………..zł,
+ VAT……………………………zł (……%)
 Oświadczam, że zapoznałem się ze wskazanym w zapytaniu ofertowym przedmiotem zamówienia i nie

wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
 Oświadczam/-my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu

ofertowym, a po wyborze oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na wykonanie zamówienia.

……………………………………
Miejscowość, data

.............................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli)
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Nr sprawy ZO1-7/2014
ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania

OŚWIADCZENIE
Wykonawcy o spełnieniu warunków

Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa……………………………………………………………………………………………
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Telefon/faks …………………………………………………………………………………….
NIP……………………………………….. REGON……………………………………………

Oświadczam, iż:
1) posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzieleniu zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5) jako wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki
komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie
zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
6) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu:
 wyrządzenia szkody ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, jeżeli
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania,
 otwarcia w stosunku do mnie likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
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zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
(z wyjątkiem przypadków, w których zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu),
 złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania;


7) potwierdzam, iż dane zawarte w ofercie są zgodne z odpisem z właściwego rejestru lub aktualnym
zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż na 6
miesięcy przed złożeniem oferty), które zobowiązuje się przedłożyć w przypadku wyłonienia mojej
oferty.

............................ , dn. ..............2014 r.
Miejscowość

.............................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli)
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Nr sprawy ZO/1/8.2/2014
UMOWA Nr 1/2014
zawarta w dniu ………………… r w Tomaszowie Mazowiecki pomiędzy:

PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………, zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę oprogramowania niezbędnego do wdrożenia
platformy B2B wraz z usługami towarzyszącymi i sprzętem komputerowym” – ZO1-7/2014
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i wdrożenie systemu platformy B2B, oprogramowania ABI Streamsoft oraz sprzętu
komputerowego, zgodnie z ofertą z dnia ……………………….2014 r , która stanowią integralną część umowy.
2. Rodzajowo i ilościowo przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w zapytaniu ofertowym nr ZO1-7/2014 w rozdziale
Opis przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zapewnia że oferowane wyroby będą ściśle odpowiadać cechom i parametrom określonym w zapytaniu
ofertowym oraz posiadać właściwości użytkowe i przyjęte standardy jakości.
4. Wykonawca udzieli dwuletniej gwarancji na prawidłowe działanie oprogramowania, w ramach której zobowiązuje się do
nieodpłatnego wykonywania usług i czynności prowadzących do usunięcia błędów systemu (za wyjątkiem rażących
zaniechań, działań ze strony Zamawiającego) oraz dostarczy instrukcję obsługi dla użytkowników i inne niezbędne
dokumenty.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy/ wizyty w celu uruchomienia czy szkolenia po uprzednim powiadomieniu
Zamawiającego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
6. Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do odbioru wciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości
do jego odbioru.
7. Jeżeli wykonany przedmiot umowy nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym i „szczegółowej specyfikacji
działania platformy” Zamawiający może odmówić podpisania protokołu żądając od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do zawarcia i wykonywania umowy, w tym do udzielenia i
zapewnienia licencji.
9. Wykonawca oświadcza, że stworzony system nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz praw do znaków
towarowych i dóbr osobistych oraz że ponosi z tego tytułu odpowiedzialność finansową i prawną.
10. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedzi na wszelkie pisma Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty ich otrzymania.
11. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezbłędnego współdziałania przedmiotu umowy z istniejącą infrastrukturą
techniczną Zamawiającego. W odmiennym przypadku Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości
0,1% wartości brutto zamówienia za każdy dzień wadliwego działania platformy.
12. Zamawiający zobowiązuje się do:
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13.1 udostępnienia informacji niezbędnych do wykonania przez Wykonawcę jego zakresu prac w terminie umożliwiającym
jego prawidłową realizację.
13.2 zapewnienia dostępu na teren poszczególnych obiektów oraz zapewnienia pomieszczenia do składowania urządzeń,
materiałów oraz dostępu do mediów w celu wykonania instalacji i uruchomienia
13.3 udostępnienia na pisemny wniosek aktualnych dokumentacji technicznych posiadanych sprzętów, programów
koniecznych do prawidłowej realizacji umowy
13. Zgłoszenia błędów będą przekazywane Wykonawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres info@exis.pl.
Wykonawca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia. Usunięcie błędów powinno nastąpić w terminie do 2 dni
roboczych do potwierdzenia zgłoszenia lub w terminie ustalonym przez strony.
14. Jeżeli podjęcie czynności w ramach gwarancji może naruszyć dotychczasową strukturę platformy, Wykonawca
zobowiązuje się przed rozpoczęciem prac powiadomić Zamawiającego pisemnie wraz z uzasadnieniem i
konsekwencjami. Zamawiający musi wyrazić zgodę na wykonanie powyższych czynności.

1.
2.
3.

4.

5.



§2
Wykonawca za realizację zamówienia otrzyma wynagrodzenie w wysokości netto …………………. zł (słownie:
…………………) + VAT ( …… %) na konto nr ……………….. w banku ………………………..
Wynagrodzenie nie podlega zmianie ani waloryzacji.
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia
podpisany przez upoważnione osoby. Protokół wraz z dokumentami przekazanymi przez Wykonawcę stanowi podstawę
do wystawienia faktury.
Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek w niej wskazany, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
Zamawiającemu wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowej do 50% wartości zamówienia.
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbywać na rzecz osoby trzeciej wierzytelności przysługujących na
podstawie niniejszej umowy od Zamawiającego, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie dla :







dla Części 1 do 30.07.2014
dla Części 2 Instalacja platformy do 15.08.2014 wdrożenie do 30.11.2014
dla Części 3 do 15.12.2014

Terminy mogą ulec zmianie po uprzednim obustronnym wyrażeniu zgody na powyższe przez strony umowy.
Terminem wykonania przedmiotu umowy jest jego odebranie przez Zamawiającego potwierdzone protokołem odbioru
§4

Wykonawca zobowiązuje się do:
1. dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt.
2. należytego i starannego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami umowy, najlepszą wiedzą
Wykonawcy, obowiązującymi normami oraz zapewni prawidłowe działanie platformy od momentu jej odbioru

§5
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
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powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonanej części dostawy.

1.

2.
3.
4.
5.

§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonywaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
b) za niewykonanie zamówienia w wysokości 10% wartości zamówienia, przy czym za niewykonanie zamówienia
Zamawiający uzna odmowę wykonania zamówienia bądź niedostarczenie przedmiotu zamówienia w ciągu 15 dni
od upływu terminu na jego dostarczenie,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad,
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto, określonego w § 2 ust. 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na
zasadach ogólnych.
W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w
wysokości ustawowej.
W przypadku gdyby termin wykonania został z winy Wykonawcy przekroczony o więcej niż 7 dni, Zamawiający ma
prawo odstąpienia od umowy. Wykonawcy w tym przypadku nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie od Zamawiającego.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego należnych mu kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy.

§7
1. Zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwy jest sąd ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.
§9
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.
2. Zamawiający i Wykonawca wyznaczają osoby odpowiedzialne za koordynowanie i obsługę wszelkich formalności
dotyczących prac wynikajacych z niniejszej umowy:
Zamawiający: ...................................
Wykonawca: ..............................................
3. Wydatek jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka.
4. Integralną część umowy stanowią:
- Oferta Wykonawcy z dnia 20.01.2014r.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

DOTACJE NA INNOWACJE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr sprawy ZO1-7/2014
ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania

Doświadczenie wykonawcy
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa……………………………………………………………………………………………
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Telefon/faks …………………………………………………………………………………….
NIP……………………………………….. REGON……………………………………………

Opis: ………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

............................ , dn. ..............2014 r.
Miejscowość

.............................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli)
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