ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2
z dnia 7 lutego 2018r.
dotyczące zakupu modułów systemu ERP Streamsoft Prestiż, Systemu sprzedaży internetowej B2C i
Integracji sklepu internetowego ze Streamsoft Prestiż wraz z przeszkoleniem 9 pracowników oraz
zakup i wdrożenie Systemu WMS – mobilny magazyn z przeszkoleniem pracowników
na potrzeby realizacji projektu:
• „Wdrożenie nowych narzędzi informatycznych usprawniających procesy biznesowe
w POLAMP Sp. z o.o.”
realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Poddziałanie:
RPWM.01.04.03 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
I.

Zamawiający: POLAMP - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W GIŻYCKU
II. Adres zamawiającego: ul. Przemysłowa 1, 11-500 Giżycko
III. Opis przedmiotu zamówienia:
 Moduły systemu ERP Streamsoft Prestiż (moduł Business Intelligence Premium, Moduł
Windykacja dla Streamsoft, Moduł Listy przewozowe dla Streamsoft, Moduł mobilny
Handlowiec dla Streamsoft) wraz z ich wdrożeniem
 System sprzedaży internetowej B2C i Integracja sklepu internetowego ze Streamsoft Prestiż
(Zakupy niezbędne celem wdrożenia systemu sprzedaży internetowej i modułów zintegrowanych z
systemem Streamsoft Prestiż.
Niezbędnym jest wdrożenie w firmie ww. modułów: które
zautomatyzują i/lub przyspieszą działanie pewnych procesów biznesowych w firmie POLAMP.)

 Szkolenie pracowników z wdrożonych modułów i rozwiązań ERP Streamsoft Prestiż:
Przeszkolenie z wdrożonego rozwiązania łącznie 9 osób: moduł windykacja – 1osoba z działu
księgowość, Listy przewozowe – 2 osoby z działu handlowego i magazynu Giżycko, BI – 3
osoby – zarząd i księgowość, sprzedaż mobilna – 2 osoby dział handlowy Giżycko, sklep
internetowy integracja – 1 osoba. Czas min. 5 roboczodni
 Zakup i wdrożenie Systemu WMS (mobilny magazyn) z przeszkoleniem pracowników: System
WMS, Konfiguracja połączenia z systemem magazynowym Streamsoft Prestiż, Kolektory
danych, Akcesoria do sieci bezprzewodowej, Instalacja sieci bezprzewodowej w magazynie
wysokiego składowania, Przeszkolenie personelu z działu handlowego (2 osoby) i
magazynowego (magazyn w Giżycku – 2 osoby). Czas szkolenia to 2 roboczodni.

Rozwiązania równoważne dla ww. pozycji zamówienia są dopuszczalne.
IV. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:
1. Termin realizacji:
Wykonanie usługi musi zakończyć się najpóźniej do 20 kwietnia 2018r.;
2. Sposób obliczenia ceny:
a) Cena jaką zaproponuje w ofercie wykonawca będzie ceną netto.
b) Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
c) Wykonawca musi uwzględnić wszystkie opłaty, które będą ponoszone przez Wykonawcę
w ramach umowy, powinny one być doliczone do ceny ostatecznej ustalonej przez
Wykonawcę w ofercie.
d) Należy przewidzieć cały przebieg usługi, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków
realizacji Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.
3. Inne elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
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Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty terminu składnia ofert. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Warunki obligatoryjne, które muszą spełnić Wykonawcy składający ofertę:
a)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają
poniższe warunki:
- posiada odpowiednią kadrę i doświadczenie umożliwiające realizację
przedmiotowego zamówienia;
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
- w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto
postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość;
- zagwarantują sposób realizacji dostawy bądź usługi korzystny z punktu widzenia
ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów,
surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.
Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie
odrzuceniem oferty.
V. Termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe: osobiście w biurze
firmy pod adresem ul. Przemysłowa 1 w Giżycku lub za pośrednictwem usług
pocztowych/kurierskich
lub
poprzez
przesłanie
skanu
oferty
na
maila
michal.samplawski@polamp.com w terminie do dnia 16 lutego 2018r. Oferta musi być
złożona na załączonym formularzu ofertowym.
W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin
złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
W dniu 19 lutego 2018r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert i wybierze
zwycięzcę niniejszego postępowania ofertowego.
O decyzji zamawiającego zostanie powiadomiony tylko zwycięzca postępowania niezwłocznie
po jego rozstrzygnięciu.
VI. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
VII. Kryteria oceny: cena ofertowa - 100%.

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium nr 1 – CENA: W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane
punkty według następującego wzoru: Cena = P=(Cn/Cb) x 100 punktów
gdzie: Cn – łączna cena netto najtańszej oferty;
Cb – łączna cena netto badanej oferty
Przy czym w sytuacji, gdy w trakcie oceny ofert Zamawiający uzna, że ma do czynienia
z ofertą zawierającą cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia: − wzywa
Wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty; − termin na dokonanie wyjaśnień wynosi do 3 dni
roboczych od daty wezwania, przy czym dla uznania spełnienia terminu liczy się data wpływu
wyjaśnień do Zamawiającego; − jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym
terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi,
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający
zmuszony będzie odrzucić ofertę Wykonawcy.
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Podsumowanie: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca
odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska
największą ilość punktów. Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji zawartych
w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
VIII.
Pozostałe informacje:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny
z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
3. Zamawiający dopuszcza wyłącznie składanie ofert obejmujących wykonanie całej
usługi/zamówienia.
4. W związku z sytuacją określoną powyżej w pkt. VI Wykonawcy nie przysługują żadne środki
odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofertowy
Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Pan Michał Sampławski, e-mail:
michal.samplawski@polamp.com, tel.: 608327692
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