ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2018
z dnia 11 czerwca 2018 roku
nieobjęte przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. Wprowadzenie
1.1 Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
1.2 Do postępowania stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020, w szczególności pkt 6.5.2 „Zasada konkurencyjności”,
zwane dalej „wytycznymi”.
1.3 Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad ochrony
uczciwej konkurencji, przejrzystości, jawności postępowania
i równego traktowania Oferentów.
1.4 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
2. Zamawiający
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3. Przedmiot zamówienia
3.1 Zakupu systemu ERP do zarządzania przedsiębiorstwem – Dostawa
licencji na system informacyjno-komunikacyjny wg specyfikacji
3.2 Wspólny słownik zamówień (CPV)
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,

3.3 Opis/ Specyfikacja przedmiotu zamówienia
System powinien posiadać moduły uwzględniające następujące
procesy:
• Gospodarka magazynowa – przychody wewnętrzne, wydania
zewnętrzne, rozliczanie zapasów według FIFO, rozliczenie
inwentaryzacji, kontrola stanów magazynowych, obsługa
opakowań, generowanie etykiet magazynowych
• Zarządzanie produkcją – rejestracja czasów, budowanie struktury
materiałowej BOM, planowanie produkcji, tworzenie zleceń
produkcyjnych, kolejkowanie zleceń i operacji, meldunki zwrotne z
produkcji w toku, tworzenie planu zapotrzebowania
materiałowego, panel meldunkowy do zarządzania produkcją
(meldunki zwrotne)
• Kadry i płace – Rozliczenie czasu pracy, dane kadrowo płacowe,
rozliczanie wynagrodzeń
• Zakupy – zamówienia do dostawców, umowy i cenniki z
dostawcami, zamówienia wewnętrzne,
• Środki trwałe
• Sprzedaż – CMR (relacje z klientami), zamówienia od odbiorców,
umowy i cenniki z odbiorcami, reklamacje
• Finanse i księgowość – Walutowość, plany kont, rejestry VAT,
należności i zobowiązaniami rozliczenia trwałe kosztów, e
• Raportowanie zarządcze i finansowe - Business Intelligence (BI)
oraz Business Process Mananagement (BPM);
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• Oprogramowanie
musi
zapewnić
jednoczesny
użytkowników do poszczególnych modułów:
Nazwa modułu

Ilość

Gospodarka magazynowa i zakupy

3

Zarządzanie produkcją

1

Kadry i płace

2

Sprzedaż oraz CMR

1

Finanse i księgowość

3

Środki trwałe

1

Raportowanie zarządcze i finansowe

1

dostęp

4. Warunki udziału w postępowaniu
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci, którzy nie są powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują 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:
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika
• Pozostawaniu 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.
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5. Kryteria wyboru oferty
Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
Kryterium

Waga punktowa
kryterium

Sposób oceny kryterium

Cena netto - licencje

70 %

Wykonawca, który zaoferował
najniższą cenę netto otrzyma
maksymalną liczbę punktów –
50
Natomiast pozostałe
według kryteriów:

oferty

C = Najniższa oferowana cenna
brutto / Cena Brutto w
rozpatrywanej ofercie x 50
Termin realizacji

30 %

Wykonawca, który zaoferował
najkrótszy okres realizacji
maksymalną liczbę punktów –
25
Natomiast pozostałe
według kryteriów:

oferty

C= Najkrótszy okres realizacji /
okres realizacji oferowany x 25
pkt.

6. Ocena oferty
Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadził
do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodne
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotychczasowym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi
w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
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7. Złożenie ofert dodatkowych
Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt,
że zostały złożone oferty o takiej samej ocenie. Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych
8. Termin składania ofert
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25-062018 do godz. 16.00 w siedzibie firmy LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul Zubrzyckiego 4a, e-mail: marcin@lenaal.com.pl
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej, decyduje godzina wpłynięcia oferty:
• Oferty dostarczone Zamawiającemu listownie, drogą elektroniczną
lub osobiście na adres firmy po terminie składania ofert nie będą
przejęte i/lub (gdzie dotyczy) będą oferentom zwracane bez
otwierania.
Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez
Zamawiającego przed upłynięciem terminu składania oferty. Zmiany
albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu
składania ofert jest dopuszczalne.
• Po otrzymaniu ofert Zamawiający dokona ich oceny. W trakcie oceny
ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złotnienia wyjaśnień
dotyczących złożonych przez nich ofert.
• Zamawiający odrzuci ofertę. Jeżeli jej treść nie odpowiada treści
niniejszego zapytania ofertowego
• Kończąc procedurę oceny oferty Zamawiający podejmie decyzję
o wyborze najkorzystniejszej oferty
• Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej
oferty
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postepowania zgodnie
z zasadą konkurencyjności dotyczącego wyboru wykonawcy,
Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru
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jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługuje
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu

wobec

• Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki
na swojej stronie internetowej www.lenaal.com.pl
9. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji
zamówienia
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które
powiązane są osobowo lub kapitałowo z firmą LENAAL Andrzej Pokusa
Sp. z o.o. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązanie między firmą LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z o.o. lub
osobami wykonującymi w imieniu firmy LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z o.o.
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wybory wykonawcy a Wykonawca polegające na
•
Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej
•

Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

•
Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika
•
Pozostawaniu 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.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu
ofertowym.
10.Zmiany w umowie
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy
zawartej z Wykonawcą z następujących powodów:
- zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź
zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,
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- zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez
Wykonawcę lub Zamawiającego,
- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia,
- zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów
niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej
przewidzieć,
- obiektywnych
Wykonawcy,

przyczyn

niezależnych

do

Zamawiającego

lub

- okoliczności siły wyższej,
- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
- umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w
szczególności na rażącą stratę grożącą Zamawiającemu albo niemożność
osiągnięcia celu umowy
11.Rozpatrywanie ofert
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty od Oferentów spełniających
wymogi udziału w postępowaniu.
12.Informacje dodatkowe
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela
Marcin Suwała, w formie pisemnej (poczty elektronicznej) pod adresem
marcin@lenaal.com.pl

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Pokusa,
Prezes zarządu
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