Boreczno, dnia 07.02.2019 r.

Wykonawcy
Zapytanie ofertowe
Beneficjent - Leszek Lubiejewski Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
„DOLUX-M” zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Wdrożenie wielomodułowego
systemu zarządzania ERP w firmie DOLUX-M”.
Postępowanie to realizowane jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.
Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 1: Inteligentna gospodarka Warmii
i Mazur, działanie 4: Nowe modele biznesowe i ekspansja, poddziałanie 3: Technologie informacyjno
- komunikacyjne w działalności MŚP.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Wdrożenie wielomodułowego systemu
zarządzania ERP w firmie DOLUX-M”.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Dostawa wielomodułowego systemy ERP wraz z usługą wdrożenia systemu
Wielomodułowy system ERP zawierający następujące moduły:
 zarządzanie produkcją - 3 stanowiska,
 handlowo - magazynowy - 7 stanowisk,
 finanse i księgowość - 2 stanowiska,
 środki trwałe - 1 stanowisko,
 wyposażenie - 1 stanowisko,
 kadry i płace - 1 stanowisko,
 raporty i formularze - 1 stanowisko,
 administratora - 1 stanowisko,
 ABI Business Intelligence - 1 stanowisko,
Usługa wdrożenia obejmuje następujące etapy:
 analiza przedwdrożeniowa,
 opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych,
 instalacja systemu i przygotowanie danych do migracji,
 przygotowanie środowiska szkoleniowego,
 docelowa migracja danych do nowego systemu,

 końcowa konfiguracja systemu,
 uruchomienie systemu - wsparcie zespołu przez okres 3 dni,
 asysta producenta po starcie systemu - okres 2 miesięcy.
Usługa wdrożeniowa obejmuje również szkolenia użytkowników kluczowych - 20
osób.
2) Dostawa paneli przemysłowych - 10 sztuk
Panele przemysłowe będą wykorzystywane do technicznej obsługi wdrażanego
systemu - planowania, ewidencji, sterowania, kontroli, raportowania, jak również
gromadzenia i przetwarzania informacji w ramach poszczególnych obszarów
działalności przedsiębiorstwa: zaopatrzenia, gospodarki magazynowej, produkcji,
sprzedaży i komunikacji z klientami, kadr i płac, środków trwałych, finansów
i księgowości.
Wymagania minimalne:


terminal POS z wyświetlaczem TFT LCD o przekątnej 15",



rozdzielczości 1024 x 768,



procesor taktowany częstotliwością 1,8 Ghz,



pamięć 2GB DDR3L,



system operacyjny Windows 10 loT Enterprise 2016 LTBA EPKEA - Entry Runtime License,



chłodzenie pasywne,



uchwyt w standardzie VESA,



wyposażony w czytnik pasków magnetycznych, wyświetlacz klienta, czytnik
2 w 1,



gwarancja 24 miesiące.

3) Dostawa czytników przemysłowych - 4 sztuki
Czytniki wykorzystywane będą do ewidencji materiałów, towarów, wyrobów,
wyposażenia, czasu pracy, środków trwałych oraz operacji wykorzystywanych przez
pracowników poszczególnych działów.
Wymagania minimalne:


czytnik ręczny,



źródło światła - 630-680 nm,



sygnalizacja dźwiękowa,



interfejs PS/2, RS-232, USB,



zasilanie sieciowe,



odczytywane kody kreskowe: 1D, 2D, ASCII, Australian POST, China Han
Xin Code, China Postage, Codabar, Code 11, Code 2 z 5, Code 39, Code MSI,
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EAN, EAN-13, EAN-8, GS 1 Databar, GS 1 Databar Composites, GS 1
Databar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, Interleaved,
Interleaved 2 z 5, Japanese Post, Macro PDF417, Micro PDF 417, MicroQR,
MSI, MSI Plessey, PDF417, Planet Code, Portuguese Post, Postnet, QR code,
Royal Mail Code, Swedish Post, Telepan, UPC-A, UPC-E,


kontrast kodów - 15%,



wyposażony w przewód USB,



gwarancja 24 miesiące.

3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, a także systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań
równoważnych w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem,
że zagwarantują one realizację zadania w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie
przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach
przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
4. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
1) 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
2) 30200000-1 Urządzenia komputerowe.
II. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia:
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał co najmniej jedną dostawę systemu ERP wraz z jego wdrożeniem.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym.
3. Zamawiający dokona spełnienia oceny warunków udziału w postępowaniu poprzez
zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały
załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu wymagania. Z treści załączonych
oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunku Wykonawca spełnił.
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III. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie jedynego kryterium „cena”
- waga 100%.
2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta
wynosi 100 pkt.
3. Liczba punktów obliczana będzie zgodnie z poniższym wzorem:
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗
𝑥 100 𝑝𝑘𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska najwięcej
punktów.
IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Składanie ofert
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Leszek Lubiejewski
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „DOLUX-M”, Boreczno 1,
14-230 Zalewo w terminie do dnia 15.02.2019 r. do godziny 9:00.
b) Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
c) W przypadku unieważnienia postępowania złożone przez wykonawców oferty
pozostaną w dokumentacji Zamawiającego.
d) Ofertę należy złożyć opakowaną w kopertę. Na kopercie należy umieścić napis:
Oferta na zadanie pn.:
„Wdrożenie wielomodułowego systemu zarządzania ERP w firmie DOLUX-M”
Nie otwierać przed dniem 15.02.2019 r., godz. 9:15
2. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.02.2019 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego
– Leszek Lubiejewski Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
„DOLUX- M”, Boreczno 1, 14-230 Zalewo.
V. Sposób obliczania ceny oraz warunki płatności
1.

Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową wyrażoną w złotych polskich (PLN).
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, gdyż
zadeklarowana cena nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia.

2.

Cenę ofertową należy podać w formularzu ofertowym z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po
przecinku, tj.:
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a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać
zaokrąglona do 0,16),
b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu „w dół”. (to znaczy, że : np. wartość 0,154 musi zostać
zaokrąglona do 0,15).
3.

Płatności za fakturę nastąpią na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni
od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, po dokonaniu odbioru końcowego.

4.

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

VI. Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zadania – 15.06.2019 r.
VII. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.
VIII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1),
2. Wykaz wykonanych dostaw wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie (wg załącznika nr 2).
3. Oświadczenie RODO (wg załącznika nr 3).
4. Dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty.
IX. Informacja na temat zakazu powiazań osobowych lub kapitałowych
1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi, który jest powiązany osobowo lub
kapitałowo z beneficjatem (Zamawiającym).
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjatem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
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2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa handlowego lub nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) 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.
X. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych Wykonawców oraz osób wskazanych w ofertach
jest beneficjent Leszek Lubiejewski Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe „DOLUX-M”, Boreczno 1, 14-230 Zalewo,
b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Marta Jabłońska.
c) dane Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.
„Wdrożenie wielomodułowego systemu zarządzania ERP w firmie DOLUX-M”
prowadzonym w oparciu o zasadę konkurencyjności.
d) odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawców będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
e) dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia procedury,
f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących
Wykonawcy lub osób wskazanych w ofercie i załącznikach,
g) w odniesieniu do danych osobowych zwartych w ofercie decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
h) Wykonawca posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,

Str. 6/10

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych,
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
i) Wykonawcy nie przysługuje:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO,
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – wykaz dostaw,
Załącznik nr 3 – oświadczenie RODO.
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Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

pieczęć Wykonawcy

Leszek Lubiejewski
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe „DOLUX-M”
Boreczno 1,
14-230 Zalewo
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wdrożenie wielomodułowego
systemu zarządzania ERP w firmie DOLUX-M”, składam-y następującą ofertę:
Łączna cena brutto: ……………………………………………………………….., w tym:
1) Dostawa wielomodułowego systemy ERP …………………………. zł brutto,
2) Usługa wdrożenia systemu ERP …………………………. zł brutto,
3) Dostawa 10 sztuk paneli przemysłowych …………………………. zł brutto,
4) Dostawa 4 sztuk czytników przemysłowych …………………………. zł brutto.
Oświadczam-y, że:
1. Zapoznaliśmy się warunkami postępowania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń i przyjmujemy
warunki w nim zawarte.
2. Spełniam -y warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.
3. Wykonawca i osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy nie są powiązani
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo,
w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
.............................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy)
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Załącznik nr 2 – wykaz dostaw

pieczęć Wykonawcy

Wykaz dostaw
L.p

Nazwa zadania, rodzaj i zakres
dostawy

Wartość

Data i miejsce

Nazwa i adres

wykonania

Zamawiającego

1

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i)
odpowiedzialności karnej z art.297 oraz 305 Kodeksu Karnego.

.............................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy)
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Załącznik nr 3 – oświadczenie RODO

pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

.............................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy)

____________________________________________________________________________________
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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