Poznań, 02.06.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Zamawiający
I.

Nazwa i adres zamawiającego
Zakład Poligraficzny Drukma
Janusz Skoczyński, Olgierd Skoczyński
Spółka Jawna
ul. Smoluchowskiego 5
60-179 Poznań

II.

Tytuł projektu
Rozwój przedsiębiorstwa Drukma poprzez wdrożenie na terenie Poznania innowacyjnej
technologii dyspersji w celu zaoferowania nowych i udoskonalonych produktów i usług
poligraficznych.

III.

Numer projektu
RPWP.01.05.02-30-0457/15

Informacje o ogłoszeniu
I.
Tytuł zamówienia
Zakup i wdrożenie profesjonalnego oprogramowania poligraficznego z modułem zarządzania
produkcją
II.
Termin składania ofert
Do dnia 09.06.2017
III.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być dostarczona nie później niż do dnia 09.06.2017 do godz. 16 mailowo na adres
jakub@drukma.pl lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub też osobiście w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Poligraficzny Drukma Janusz Skoczyński, Olgierd Skoczyński
Spółka Jawna, ul.
Smoluchowskiego 5, 60-179 Poznań, Polska
Z dopiskiem „Oferta na zakup i wdrożenie profesjonalnego oprogramowania poligraficznego z
modułem zarządzania produkcją”
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku składania ofert drogą pocztową lub
pocztą kurierską za termin złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez

Zamawiającego. W przypadku oferty złożonej po upływie terminu składania ofert, Zamawiający
niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Oferenta oraz zwraca ofertę.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z
reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).
Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być załączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych
dokumentów załączonych przez Oferenta. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w kopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
IV.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:
jakub@drukma.pl

V.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jakub Skoczyński

VI.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 607-383-774

VII.
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia
I.
Cel zamówienia
Zakup i wdrożenie profesjonalnego oprogramowania poligraficznego z modułem zarządzania
produkcją w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.5.2. „Wzmocnienie
konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, o tytule „Rozwój przedsiębiorstwa Drukma poprzez
wdrożenie na terenie Poznania innowacyjnej technologii dyspersji w celu zaoferowania nowych i
udoskonalonych produktów i usług poligraficznych.”
II.
Przedmiot zamówienia
Profesjonalne oprogramowanie poligraficzne z modułem zarządzania produkcją, zawierające:
 1x stanowisko do kalkulacji
Opis: tworzenie kalkulacji prac drukarskich, w oparciu o cennik nakładów, wydajności
maszyn/stanowisk, koszty i czas rozruchu i inne, kartoteki kontrahentów, maszyn, zasobów itp.;
fakturowanie zleceń.
 1x stanowisko do zarządzania produkcją
Opis: organizowanie realizacji prac poligraficznych, ustalanie kolejności wykonywania zadań,
nadzorowanie wykorzystania maszyn, obsługa magazynu w tym: rezerwacja materiałów do zleceń,
pobieranie materiałów z magazynu.
 1x stanowisko produkcyjne
Opis: rejestrowanie wykonanych zadań przez pracowników produkcyjnych, możliwość zawieszenia
lub przerwania realizacji zadania, komunikacja z innymi działami przedsiębiorstwa.
 1x stanowisko obsługi zleceń
Opis: podgląd szczegółów zleceń i kalkulacji, drukowanie dokumentów oraz wystawiania
dokumentów handlowych i finansowych.

III.
Kod CPV
48000000-8
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

IV.
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości zamówienia (oprogramowanie z dostawą i
wdrożeniem) do dnia 30.06.2017 roku.

Warunki udziału w postępowaniu
I.
Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
II.
Wiedza i doświadczenie
Dysponowanie odpowiednią wiedzą i doświadczenie niezbędnymi do realizacji zamówienia.
III.
Potencjał techniczny
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.
IV.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dysponowanie odpowiednim potencjałem osobowym niezbędnym do realizacji zamówienia.
V.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia.
Oferent, składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie oświadcza, że spełnia warunki udziału w
postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

VI.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym Wykonawcą, w szczególności w
przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających
istotny wpływ na realizację Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, polegających w szczególności na konieczności modyfikacji zakresu
wykonywanych zadań, czy konieczności zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn
niezależnych od stron umowy. Zmiany ustanawiane będą w formie aneksu do umowy zawartej z
Wykonawcą.

VII.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających oraz dodatkowych.

Ocena ofert
I.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryteriami:
1. Cena za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia (waga kryterium: 80%).
2. Czas reakcji serwisu (waga kryterium: 20%)
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia” będzie
przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Pi=Cmin/Cn x 80% x 100.
Podane wartości oznaczają:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „cena”.
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów.
Cn - cena całkowita badanej oferty.
Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „czas reakcji serwisu” będzie przyznawana według
przedstawionego poniżej wzoru:
Ti= Tmin/Tn x 20% x 100.
Podane wartości oznaczają:
Ti - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „czas reakcji serwisu”
Tmin – najkrótszy czas reakcji serwisu ze wszystkich wskazanych we wszystkich ofertach.
Tn – czas reakcji serwisu wskazany w badanej ofercie.
Czas reakcji serwisu wyraża się w liczbie godzin.
Suma punktów Si będąca podstawą wyboru oferty (max 100 pkt) przyznana danemu oferentowi
będzie liczona według wzoru:
Si = Pi + Ti
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Cena wzięta pod uwagę podczas badania oferty to wartość netto wyrażona w złotych polskich, za
którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferent
poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia
publikacji zapytania ofertowego. Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową obowiązującą przez cały
okres trwania umowy. Cena ofertowa powinna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Cena ofertowa powinna obejmować wszelkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty
związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia.
II.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym. 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w
stosunku
pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności.
Wykluczeniu z postępowania podlega Oferent, który:
1) złoży więcej niż jedną ofertę, lub
2) złoży ofertę wariantową lub częściową, lub
3) złoży ofertę niespełniającą kryteriów i warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym
4) podlega wyłączeniom podmiotowym.
Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na
niespełnienie wymagań.
III.
Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

