Dzięcioły, dnia 28.08.2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zapytanie ofertowe nr 07/08/2017
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie konkurencyjności poprzez znaczące
zwiększenie innowacji oraz wdrożenie prac B+R w firmie Tartak TARTEX pozwalające na
wpisanie się w inteligentne specjalizacje regionalne dla Wielkopolski” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+),
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na: Zakup systemu klasy ERP
2. Nazwa i adres Zamawiającego
ZAMAWIAJĄCY:
Wiesława Dębicka Tartak „TARTEX”
Dzięcioły 56, 62-874 Brzeziny, NIP 9680270541
DANE KONTAKTOWE:
tel. 601261285
e-mail: tartak_dziecioly@wp.pl
OSOBA DO KONTAKTU:
Joanna Gałęska

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup systemu klasy ERP (Licencja na system klasy ERP - licencja 1 stanowiskowa - składająca się z
następujących modułów):
1. Zarządzanie kontaktami z klientami, organizacja pracy, obieg dokumentów, zarządzanie
projektami, kampanie marketingowe, analiza danych.
2. Sprzedaż wielowalutowa,
3. Obsługa magazynów,
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4. Kontrola należności i zobowiązań, rozliczenia,
5. Zarządzanie produkcją,
6. Identyfikacja klientów po nr IP.

Termin realizacji zamówienia.
Zamówienie powinno być zrealizowane najpóźniej w terminie do 15.09.2017 r.
Odbiór zamówienia.
Protokół odbioru podpisany przez obie strony.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
5. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe
lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
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e) pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych
jest złożenie przez wykonawcę/oferenta oświadczenia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:
Cena – 100 pkt.
Opis kryterium oceny:
Cena:
Ocena punktowa badanej oferty (Oc) będzie obliczana według następującego wzoru:
Oc = (najniższa zaoferowana cena netto w postępowaniu / cena netto badanej oferty) x 100 pkt.
W kryterium cena można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej, przeliczenie na PLN nastąpi według średniego
kursu NBP z ostatniego dnia, w którym dopuszcza się składanie ofert. Spośród ważnych ofert,
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania
określone w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 100.

V. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy sporządzić wg Wzoru – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Specyfikację
produktu można przedstawić w formie załącznika lub w formularzu ofertowym.
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADNANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając formularz ofertowy stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania .
3. Wszystkie pola muszą być wypełnione.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Ofertę Wykonawcy należy przesłać pocztą, kurierem, e-mailem (skan) lub złożyć
osobiście w siedzibie firmy, do dnia 05.09.2017 r. godz. 23:59:59
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Na adres:

Wiesława Dębicka Tartak „TARTEX”,
Dzięcioły 56, 62-874 Brzeziny
e-mail: tartak_dziecioly@wp.pl

O ważności składanej oferty decyduje data wpływu oferty do biura.
VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniej oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie WWW
Zamawiającego.
VIII. PZRESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2. Zostanie złożona po terminie składania ofert.

IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy; cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą
uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W
każdym czasie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego
zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego
jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – WZÓR OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 07/08/2017
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