Zielona Góra, 11.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPO/2018
Szanowni Państwo!
Marba spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – jako beneficjent i realizator projektu pt.
„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań akceleratorem rozwoju MARBA Sp. z o.o. sp. k.” dofinansowanego z
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój
sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne – zaprasza do złożenia oferty na
dostawę i wdrożenie modułu do Zarządzania produkcją współpracującego z systemem Streamsoft Prestiż wraz z
analizą wymagań.

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Marba sp. z o. o. sp. k.
Ul. Racula-Głogowska 10a
66-004 Zielona Góra
NIP: 9731016960
REGON: 81201505
2. Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności – zgodnie z
„Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Postępowanie prowadzone jest
w trybie zapytania ofertowego.

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie modułu do zarządzania produkcją współpracującego z
systemem Streamsoft Prestiż wraz z analizą wymagań.

3.1. Zakres rzeczowy dostawy:
Moduł zarządzania produkcją zapewni:
 integrację procesów w obrębie działów: planowania produkcji, zakupów, magazynu, produkcji oraz
sprzedaży
 harmonogramowanie szczegółowe – funkcjonalność umożliwiająca automatyzację procesu układania
szczegółowych planów produkcji w oparciu o zasoby, operacje w odpowiedniej kolejności wykonania
ułożone na podstawie analizy przez system dat realizacji zamówień pożądanych przez klienta, kalendarzy
zasobów (maszyn, ludzi, brygad, narzędzi, kooperacji), wydajności, pojemności oraz kompetencji jak
również na podstawie powiązań między operacjami
 tworzenie technologii wielopoziomowych z uwzględnieniem 4 zakładów produkcyjnych – tj. rozwinięcie
struktury wyrobu gotowego od surowców poprzez poszczególne półprodukty aż do wyrobu gotowego przy
założeniu, że półprodukty do jednego wyrobu gotowego mogą być wytwarzane w 4 różnych zakładach
produkcyjnych
 tworzenie wycen, kalkulacji
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współpracę z innymi urządzeniami, takimi jak: skanery mobilne z aplikacją, skanery przewodowe, drukarki
biurowe, drukarki do etykiet typu ZEBRA, panele produkcyjne (zakup urządzeń peryferyjnych nie wchodzi
w zakres zapytania ofertowego)
 wymagana jest możliwość pracy modułu na dowolnej bazie danych SQL typu open source
 dostępy do modułu dla użytkowników:
1. 4 dostępy dla osób zarządzających produkcją

2. 4 dostępy dla osób odsługujących produkcję: pobieranie materiałów do zleceń, meldowanie produkcji
wraz z ilościami, stratami, ludźmi, drukowanie etykiet do zleceń produkcyjnych
Wdrożenie zawiera:
 analizę wymagań - analiza funkcjonalna i systemowa, służąca opisaniu procesów biznesowych. W ramach
analizy po szeregu spotkań z pracownikami różnych działów i poznaniu procesów biznesowych, powstanie
raport końcowy a wraz z nim: specyfikacja funkcjonalna, specyfikacja wymagań technicznych, diagram
procesów biznesowych, koncepcja wdrożenia;
 instruktaż stanowiskowy;
 uruchomienie modułu – pełne działanie wszystkich elementów funkcjonalnych określonych podczas
analizy wymagań;
 gwarancję i bezpłatną aktualizację oprogramowania oraz wsparcie techniczne telefoniczne przez minimum
12 m-cy od uruchomienia produkcyjnego (wykonawca może zaproponować wiążący dla niego dłuższy
termin – kryterium oceny ofert);
 asystę po uruchomieniu przez okres minimum 2 m-cy.
3.2. Nazwy własne, znaki towarowe i kryteria równoważności
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne lub znaki towarowe, należy je traktować
wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie
zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego
zakresu przedmiotu zamówienia:
 ma tylko i wyłącznie ułatwić Oferentom / Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod
kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań;
 nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi – pod warunkiem, że oferowane rozwiązanie
posiada parametry jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak rozwiązanie opisane przez Zamawiającego
za pomocą nazw własnych lub znaków towarowych.
Informacja wstępna: w przedsiębiorstwie MARBA wdrożony jest system Streamsoft Prestiż. Ze względów
ekonomiki i nie zakłócenia normalnego trybu przedsiębiorstwa Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy
współpracował z ww./ systemem.

4. Kod CPV:
48330000-0 - Pakiety oprogramowania do opracowywania harmonogramów i kontroli produkcji
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

5. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się potencjalni wykonawcy, którzy spełniają minimalne warunki udziału w
postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:
a) Doświadczenia w zakresie przeprowadzenia przynajmniej jednego zakończonego sukcesem wdrożenia
harmonogramowania szczegółowego – oferent zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty
potwierdzające spełnienie wymogu;
b) Dysponowania osobą, która przeprowadziła przynajmniej jedno zakończone sukcesem wdrożenie
harmonogramowania szczegółowego współpracującego z systemem Streamsoft Prestiż – oferent
zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu;
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Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane
oświadczenie umieszczone na formularzu oferty;
d) Posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – za
spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty;
e) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotowego zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie
umieszczone na formularzu oferty;
f) Braku powiązania z Zamawiającym osobowo i/lub organizacyjnie i/lub kapitałowo – za spełnienie
warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty;
g) Wymagane jest załączenie do oferty listy wdrożeń oferenta (systemy zawierające moduł produkcja) w
firmach produkcyjnych w ostatnich 5 latach.
c)

6. Zasady i sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego:
6.1. Oferent ma prawo zwrócenia się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, w
tym w szczególności z wnioskiem o odpowiedź na pytanie dotyczące zakresu rzeczowego przedmiotu
zamówienia opisanego w pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego.
6.2. Zamawiający zobowiązuje się udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
6.3. Treść pytań potencjalnych Oferentów wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego – bez ujawniania źródła zapytania
– Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zostało udostępnione przedmiotowe zapytanie
ofertowe.
6.4. Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Zmiany
dokonane przez Zamawiającego zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej na której zostało
udostępnione przedmiotowe zapytanie ofertowe.
6.5. Zmiany, o których mowa w pkt. 6.4., mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez potencjalnych Oferentów,
jak i z własnej uzasadnionej inicjatywy Zamawiającego.
6.6. Pisemne wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego na pytania zadane przez potencjalnych Oferentów stają się
integralną częścią przedmiotowego zapytania ofertowego.

7. Etapy, zasady i kryteria oceny ofert oraz upublicznienie wyników postępowania:
7.1.
Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie poniższych kryteriów:
Kryterium I: ceny
Kryterium II: czasu gwarancji i bezpłatnej aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego
telefonicznego po wdrożeniu
7.2. Ocenie formalnej podlegają wszystkie złożone oferty zgodnie z postanowieniami określonymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym w pkt. 5 oraz w punktach od 8 do 12. Oferty niespełniające wymagań
formalnych nie będą podlegały dalszemu procedowaniu.
7.3. Ocenie merytorycznej podlegają wszystkie oferty zweryfikowane jako poprawne pod względem formalnym.
7.4. Punkty będą obliczane według następujących wzorów i zasad opisanych w poniższej tabeli:
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Lp.
I.

II.

Nazwa kryterium i jego waga

Wzór

Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 70
gdzie:
– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich
ważnych ofert
– Cof – cena badanej oferty
GWARANCJA I BEZPŁATNA AKTUALIZACJA
 od 24 miesięcy - 30 pkt.
OPROGRAMOWANIA ORAZ WSPARCIE
 od 13 miesięcy do 23 miesięcy - 15 pkt.
TECHNICZNE TELEFONICZNE PO
 12 miesięcy (termin minimalnie wymagany)
WDROŻENIU – waga 30%
- 0 pkt.
CENA – waga 70%

7.5.Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą
łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert względem innych ofert. Pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną liczbą punktów. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta, która
uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (P) według wzoru:
P = C min/Cof * 70 + G;
gdzie:
P-liczba punktów
C min – najniższa cena spośród ważnych ofert
Cof - cena badanej oferty
G – liczba punktów za czas gwarancji i bezpłatnej aktualizacji oraz wsparcia technicznego
telefonicznego po wdrożeniu (pkt. II)
Obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku. W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać
wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty, które otrzymały taką samą liczbę
punktów, oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia w określonym terminie ofert
dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
uprzednio złożonych ofertach.
7.6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przekazana Oferentom w formie
pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej lub faxem na adresy i/lub numery wskazane
przez Oferentów do korespondencji oraz opublikowana na stronach internetowych,
na których zostało upublicznione niniejsze zapytanie ofertowe, tj.:
a) strona internetowa Zamawiającego www.emarba.com
b) portal Baza Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
7.7. Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, jest rekomendowany jako Wykonawca i
otrzyma zawiadomienie o sposobie podpisania umowy.
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7.8. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w terminie określonym w zawiadomieniu,
o którym mowa w pkt. 7.7., lub bez uzasadnionej przyczyny odwleka ten termin, Zamawiający może
przystąpić do zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została sklasyfikowana jako kolejna
najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert podlegających ocenie merytorycznej. Upublicznienie
informacji w tej sprawie następuje w sposób wskazany w pkt. 7.6.
7.9. Realizacja przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego przebiegać
będzie na zasadach określonych w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą. Oferta złożona przez
wybranego Wykonawcę staje się integralną częścią umowy na realizację ww. przedmiotu zamówienia.

8. Opis sposobu przygotowania oferty
8.1. Ofertę należy złożyć w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego
usunięciu, na drukach przygotowanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do niniejszego
zapytania ofertowego, tj.:
– załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
– załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
– załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych
- załącznik nr 4 – Wykaz osób (wraz z dokumentami na potwierdzenie spełnienia warunku)
- załącznik nr 5 – Wykaz usług (wraz z dokumentami na potwierdzenie spełnienia warunku)
- załącznik nr 6 - Lista wdrożeń oferenta (systemy zawierające moduł produkcja) w firmach
produkcyjnych w ostatnich 5 latach)
8.2. Ofertę należy złożyć w walucie PLN.
8.3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8.4. Dokumenty składane wraz z ofertą powinny zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji) lub przez poprawnie ustanowionego
pełnomocnika.
8.5. Każda strona oferty wraz z wymaganymi załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Oferenta lub przez jego pełnomocnika. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje
pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Oferenta.
8.6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być zaparafowane przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Oferenta lub przez jego pełnomocnika.
8.7. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału
w postępowaniu i uzna ofertę wykluczonego Oferenta za odrzuconą. Postanowienia dotyczące oceny
formalnej opisane w pkt. 7.2. stosuje się odpowiednio.

9. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia oferty:
a) Oferta złożona na drukach stanowiących załączniki do przedmiotowego zapytania, tj.:
– załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
– załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
– załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych
- załącznik nr 4 – Wykaz osób (wraz z dokumentami na potwierdzenie spełnienia warunku)
- załącznik nr 5 – Wykaz usług (wraz z dokumentami na potwierdzenie spełnienia warunku)
- załącznik nr 6 - Lista wdrożeń oferenta (systemy zawierające moduł produkcja) w firmach
produkcyjnych w ostatnich 5 latach

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert
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10.

Przesłanki odrzucenia oferty:
10.1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego (m.in. Formularz Oferty oraz załączniki powinny być
złożone na drukach przygotowanych przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia ze względu na nie
zawarcie w nich wszystkich niezbędnych elementów).
10.2. Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny wskutek zastosowania nieprawidłowej stawki VAT.
10.3. Oferta została podpisana przez osoby nieumocowane prawnie.
10.4. Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
10.5. Oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10.6. Wartość brutto oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10.7. Oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub niezaproszonego do składania ofert.
10.8. Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
10.9. Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

11. Sposób oraz miejsce składania ofert:

Ofertę można dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać pocztą (lub kurierem) na adres:

Marba sp. z o. o. sp. k.
Ul. Racula-Głogowska 10a
66-004 Zielona Góra
NIP: 9731016960
REGON: 81201505
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę zawierającą ofertę należy opisać
w sposób podany poniżej:

Oferent:

Zamawiający:

................................................
(nazwa Oferenta z adresem do korespondencji)

Marba sp. z o. o. sp. k.
Ul. Racula-Głogowska 10a
66-004 Zielona Góra
NIP: 9731016960
REGON: 81201505

OFERTA na dostawę i wdrożenie modułu do Zarządzania produkcją współpracującego z systemem
Streamsoft Prestiż wraz z analizą wymagań
SPRAWA: zapytanie ofertowe nr 2/RPO/2018 dotyczące projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych
rozwiązań akceleratorem rozwoju MARBA Sp. z o.o. sp. k.”
NIE OTWIERAĆ przed dniem 04.04.2018 r., godzina 1115.
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12. Termin składania ofert:
12.1. Ofertę należy złożyć do dnia 4 kwietnia 2018 r. do godziny 1100.
12.2. Termin, wskazany w pkt. 12.1., oznacza ostateczny termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego bez
względu na wybrany sposób jej dostarczenia.
12.3. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej poczty kurierskiej,
o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego wskazanej w pkt.
11., a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą
kurierską.
12.4. Każda oferta, która wpłynie do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert, określonym
w pkt. 12.1., nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

13. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne i rozpocznie się w dniu 04.04.2018 r. o godzinie 1115 w siedzibie Zamawiającego:

Marba sp. z o. o. sp. k.
Ul. Racula-Głogowska 10a
66-004 Zielona Góra
NIP: 9731016960
REGON: 81201505
14. Okres związania ofertą:
Składający ofertę jest nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

15. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
15.1. Miejsce realizacji inwestycji:
Marba sp. z o. o. sp. k.- cztery obiekty produkcyjno-magazynowo-biurowe w Zielonej Górze, ul. Racula-Głogowska
10a, ul. Chemiczna 2, Trasa Północna 19, ul. Gorzowska 14
od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00– 1600.
15.2. Termin realizacji: do 9 miesięcy od podpisania umowy.

16. Modyfikacje i wycofanie ofert:

Oferent po złożeniu oferty może dokonać jej zmiany lub ją wycofać, jeśli pisemne powiadomienie o tej zmianie lub
wycofaniu zostanie złożone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

17. Warunki unieważnienia postępowania:

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru oferty w sytuacji, gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
c) postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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18. Upublicznienie zapytania ofertowego:

Przedmiotowe zapytanie ofertowe jest upublicznione na następujących stronach internetowych:
- Zamawiającego www.emarba.com
- Baza Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

19. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami i
wybranym Wykonawcą:
Krzysztof Nowosadko – prokurent, tel. 68 4512300, e-mail: k.nowosadko@emarba.com

20. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

21. Załączniki:
– załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
– załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
– załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych
- załącznik nr 4 – Wykaz osób (wraz z dokumentami na potwierdzenie spełnienia warunku)
- załącznik nr 5 – Wykaz usług (wraz z dokumentami na potwierdzenie spełnienia warunku)
- załącznik nr 6 - Lista wdrożeń oferenta (systemy zawierające moduł produkcja) w firmach produkcyjnych w
ostatnich 5 latach)
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Załącznik nr 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(pieczęć firmowa Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY
Ja/My, niżej podpisany/-i,
.................................................................................................................
..
(imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz:
.................................................................................................................
..
(nazwa Oferenta)

biorąc udział w postępowaniu wynikającym z Zapytania Ofertowego nr 2/RPO/2018 z dnia
11.01.2018 r. – dotyczącym dostawy i wdrożenia modułu do Zarządzania produkcją
współpracującego z systemem Streamsoft Prestiż wraz z analizą wymagań, realizowanym w
ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań akceleratorem rozwoju Marba sp. z
o. o. sp. k.”– składam/-y niniejszą ofertę:
Oferuję/-emy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę:
Cena netto:
Cena brutto:

...............................
...............................

Cena brutto słownie:

PLN
PLN

..........................................................................................

........................................................................

PLN

......

groszy

Jednocześnie oświadczam/-y, że oferowane przez nas oprogramowanie wypełnia pozostałe kryteria
w sposób następujący:
Lp.

Nazwa kryterium i jego waga

II.

GWARANCJA I BEZPŁATNA AKTUALIZACJA
OPROGRAMOWANIA ORAZ WSPARCIE
TECHNICZNE TELEFONICZNE PO WDROŻENIU

Oferta (czas trwania po wdrożeniu w
miesiącach)

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę:
Moduł Zarządzania produkcją zapewnia:


integrację procesów w obrębie działów: planowania produkcji, zakupów, magazynu, produkcji oraz
sprzedaży
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harmonogramowanie szczegółowe – funkcjonalność umożliwiająca automatyzację procesu układania
szczegółowych planów produkcji w oparciu o zasoby, operacje w odpowiedniej kolejności wykonania
ułożone na podstawie analizy przez system dat realizacji zamówień pożądanych przez klienta, kalendarzy
zasobów (maszyn, ludzi, brygad, narzędzi, kooperacji), wydajności, pojemności oraz kompetencji jak
również na podstawie powiązań między operacjami
tworzenie technologii wielopoziomowych z uwzględnieniem 4 zakładów produkcyjnych – tj. rozwinięcie
struktury wyrobu gotowego od surowców poprzez poszczególne półprodukty aż do wyrobu gotowego przy
założeniu, że półprodukty do jednego wyrobu gotowego mogą być wytwarzane w 4 różnych zakładach
produkcyjnych
tworzenie wycen, kalkulacji
współpracę z innymi urządzeniami, takimi jak: skanery mobilne z aplikacją, skanery przewodowe, drukarki
biurowe, drukarki do etykiet typu ZEBRA, panele produkcyjne (zakup urządzeń peryferyjnych nie wchodzi
w zakres zapytania ofertowego)
wymagana jest możliwość pracy modułu na dowolnej bazie danych SQL typu open source
dostępy do modułu dla użytkowników:
1) 4 dostępy dla osób zarządzających produkcją
2) 4 dostępy dla osób odsługujących produkcję: pobieranie materiałów do zleceń, meldowanie produkcji
wraz z ilościami, stratami, ludźmi, drukowanie etykiet do zleceń produkcyjnych

Wdrożenie zawiera:
 analizę wymagań - analiza funkcjonalna i systemowa, służąca opisaniu procesów biznesowych. W ramach
analizy po szeregu spotkań z pracownikami różnych działów i poznaniu procesów biznesowych, powstanie
raport końcowy a wraz z nim: specyfikacja funkcjonalna, specyfikacja wymagań technicznych, diagram
procesów biznesowych, koncepcja wdrożenia;
 instruktaż stanowiskowy;
 uruchomienie modułu – pełne działanie wszystkich elementów funkcjonalnych określonych podczas
analizy wymagań;
 gwarancję i bezpłatną aktualizację oprogramowania oraz wsparcie techniczne telefoniczne przez minimum
12 m-cy od uruchomienia produkcyjnego (wykonawca może zaproponować wiążący dla niego dłuższy
termin – kryterium oceny ofert);
 asystę po uruchomieniu przez okres minimum 2 m-cy.

Oświadczam/-y, że zapoznałem/-am/-liśmy się z warunkami przedmiotowego zapytania ofertowego
i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz że pozostaję/-emy związany/-a/-i złożoną przez
mnie/nas ofertą w terminie 90 dni od dnia składania ofert oraz w przypadku wyboru mojej/naszej oferty
zobowiązuję/-emy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczam/-y, że:
 posiadam/-y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
 posiadam/-y wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
 dysponuję/-my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotowego zamówienia.
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Załączam/-y następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami poświadczającymi
spełnienie warunku określonego w pkt. 5 a) i b) niniejszego zapytania

2) Wykaz osób (wraz z dokumentami na potwierdzenie spełnienia warunku)
3) Wykaz usług (wraz z dokumentami na potwierdzenie spełnienia warunku)
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych
5) Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert
6) pełnomocnictwo/-a (jeśli dotyczy)
7) Lista wdrożeń oferenta (systemy zawierające moduł produkcja) w firmach produkcyjnych w ostatnich 5
latach

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(miejscowość)

...................................
(czytelny podpis upoważnionej osoby)
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Załącznik nr 2
.......................................
(pieczęć firmowa Oferenta)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Ja/My, niżej podpisany/-a/-i,
.................................................................................................................
.....
(imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz:
.................................................................................................................
.....
(nazwa Oferenta)

.................................................................................................................
.....
(adres siedziby Oferenta)

biorąc udział w postępowaniu wynikającym z Zapytania Ofertowego nr 2/RPO/2018 z dnia 11.01.2018
r. – dotyczącym dostawy i wdrożenia modułu do Zarządzania produkcją współpracującego z systemem
Streamsoft Prestiż wraz z analizą wymagań , realizowanym w ramach projektu „Wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań akceleratorem rozwoju Marba sp. z o. o. sp. k.” – oświadczam/-y, że
spełniam/-y warunki udziału w postępowaniu określone w tym zapytaniu ofertowym.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(miejscowość)

...................................
(czytelny podpis upoważnionej osoby)
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Załącznik nr 3
.......................................
(pieczęć firmowa Oferenta)

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych
Ja/My, niżej podpisany/-a/-i,
.................................................................................................................
.....
(imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz:
.................................................................................................................
.....
(nazwa Oferenta)

.................................................................................................................
.....
(adres siedziby Oferenta)

biorąc udział w postępowaniu wynikającym z Zapytania Ofertowego nr 2/RPO/2018 z dnia 11.01.2018
r. – dotyczącym dostawy i wdrożenia modułu do Zarządzania produkcją współpracującego z systemem
Streamsoft Prestiż wraz z analizą wymagań , realizowanym w ramach projektu „Wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań akceleratorem rozwoju Marba sp. z o. o. sp. k.”– oświadczam/-y, że nie
podlegam wykluczeniu z postępowania.
Jednocześnie oświadczam, że nasza firma nie jest powiązana z Zamawiającym w sposób opisany w
zapytaniu ofertowym.
(Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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 a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........
(miejscowość)

...................................
(czytelny podpis upoważnionej osoby)
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Załącznik nr 4
…..……………………………………………
((pieczęć

firmowa Oferenta)

WYKAZ OSÓB
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.
Dostawy i wdrożenia modułu do Zarządzania produkcją współpracującego z systemem Streamsoft
Prestiż wraz z analizą wymagań (2/RPO/2018) realizowanym w ramach projektu „Wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań akceleratorem rozwoju Marba sp. z o. o. sp. k.” - przedstawiam/-my wykaz
osób na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 5 b) niniejszego zapytania.
l.p.

imię i nazwisko

podstawa
dysponowania

kwalifikacje
zawodowe,
doświadczenie
potwierdzające spełnienie wymagań
Przeprowadził/przeprowadziła przynajmniej
jedno zakończone sukcesem wdrożenie
harmonogramowania szczegółowego
współpracujące z systemem Streamsoft Prestiż z
wykorzystaniem oprogramowania oferowanego
w ramach niniejszego zapytania ofertowego
TAK/NIE*
(niepotrzebne skreślić)

* Uwaga Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie będzie dysponował osobami wskazanymi
do realizacji zamówienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, potencjał podmiotu
trzeciego)
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności
karnej z art. 297 kodeksu karnego.
Na potwierdzenie przedkładam dowody np. poświadczenie/referencje (wymagane oryginały lub
kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5
…..……………………………………………
((pieczęć

firmowa Oferenta)

WYKAZ USŁUG
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.
Dostawy i wdrożenia modułu do Zarządzania produkcją współpracującego z systemem Streamsoft
Prestiż wraz z analizą wymagań (2/RPO/2018) realizowanym w ramach projektu „Wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań akceleratorem rozwoju Marba sp. z o. o. sp. k.” - przedstawiam/-my wykaz
osób na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 5 a) niniejszego zapytania.
Nazwa zadania
l.p.

Podmiot na rzecz którego usługa
została wykonana

Spełnienie warunku
Zadanie polegało na
przeprowadzeniu wdrożenia
harmonogramowania
szczegółowego i zakończyło
się sukcesem
TAK/NIE*
(niepotrzebne skreślić)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności
karnej z art. 297 kodeksu karnego.
Na potwierdzenie przedkładam dowody np. referencje/poświadczenia (wymagane oryginały lub
kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 6
…..……………………………………………
((pieczęć

firmowa Oferenta)

Lista wdrożeń oferenta (systemy zawierające moduł produkcja) w firmach
produkcyjnych w ostatnich 5 latach
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.
Dostawy i wdrożenia modułu do Zarządzania produkcją współpracującego z systemem Streamsoft
Prestiż wraz z analizą wymagań (2/RPO/2018) realizowanym w ramach projektu „Wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań akceleratorem rozwoju Marba sp. z o. o. sp. k.” - przedstawiam/-my listę
zrealizowanych z sukcesem wdrożeń systemów zawierających moduł produkcja w firmach produkcyjnych
w ostatnich 5 latach na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 5 g) niniejszego zapytania.
Wdrożenie i jego data
l.p.

Podmiot na rzecz którego
usługa została wykonana

Spełnienie warunku

1.
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Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności
karnej z art. 297 kodeksu karnego.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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