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PO IG 8.2 ETAP nr 3
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82
MACED sp. z o.o. niniejszym zaprasza do składania ofert na: „Zakup usług eksperckich w ramach etapu
nr 3 Projektu pn.: „Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED
wspomagającego procesy biznesowe i komunikację z partnerami handlowymi””, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2., Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-32-053/1300.

1.

Nazwa i adres Zamawiającego

MACED sp. z o.o.
ul. Bobolicka 18
76-010 Polanów
Kraj: Polska
Tel. 94-31-88-410
e-mail: kontakt@maced.pl
Nr KRS: 0000140490
NIP: 4990403778
REGON: 331367780

2.

Tryb udzielania zamówienia

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). jak również protestom i odwołaniom.

3.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Stworzenie specyfikacji technicznej oprogramowania komputerowego systemu – etap nr 3 (1
szt.)
2. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Modułu administracji i platformą B2B (1 szt.)
3. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Modułu serwera certyfikowanego
wewnętrznego klucza prywatnego i publicznego architektury PKI (1 szt.)
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4. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Modułu komunikacji wewnętrznej pomiędzy
Partnerami (1 szt.)
5. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Modułu elektronicznej wymiany danych
równoważny z EDI wraz z wykorzystaniem certyfikowanego klucza wewnętrznego w celu
eliminacji papierowego obiegu dokumentów (1 szt.)
6. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Modułu archiwizacji danych (1 szt.)
7. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Modułu do analizy danych dostarczonych do
systemu B2B - analiza danych historycznych o partnerach i sprzedaży, trademarketingu,
programie lojalnościowym (1 szt.)
8. Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Modułu prowadzenia rozliczeń pomiędzy
partnerami (1 szt.)
9. Usługi w zakresie wdrożenia komunikacji w standardzie równoważnym z EDI oraz konfiguracja
interfejsów integracyjnych API (1 szt.)
10. Zakup usługi instalacji i konfiguracji oprogramowania platformy B2B oraz serwerów klucza
certyfikowanego PKI, EDI i API oraz serwera dostępowego, konfiguracja rozdziału warstw
aplikacji pomiędzy serwery fizyczne i ostateczne testy modułów wdrożonych w tym etapie (1
szt.)
11. Testowanie całości platformy, prace konfiguracyjne, wdrożenie i ostateczne uruchomienie
platformy (1 szt.)
zgodnie z Dokumentacją techniczną określoną w Załączniku 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego
oraz specyfikację techniczną oprogramowania komputerowego systemu – etap nr 2, która będzie
udostępniona na żądanie oferenta.
Dodatkowo:
Prace w etapie 3 są wykonywane w oparciu o założenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
nr WND-POIG.08.02.00-32-053/13 i biznesplanu do niego, dokumentacją techniczną określoną w
Załączniku 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego a także w oparciu o szczegółowe założenia
„Specyfikacji technicznej oprogramowania komputerowego systemu – etap nr 2” oraz „Specyfikacji
technicznej oprogramowania komputerowego systemu – etap nr 3”.

4.

Wymogi wobec wykonawcy:
1.
−
−

Wykonawca jest zobowiązany do:
zapewnienia dostępu do informacji technicznych oferowanej aplikacji B2B,
udzielenia gwarancji na oferowaną aplikację, zgodnie z zasadami określonymi w
Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego;

2. Zamawiający wymaga, aby Oferent nie zalegał z opłacaniem podatków oraz składek na
ubezpieczenie społeczne. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na
żądanie zamawiającego zobowiązany będzie dostarczyć oświadczenie potwierdzające
niezaleganie z podatkami i składkami.
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3. Specyfikacja szczegółowych warunków technicznych funkcjonalności oraz zasady realizacji
gwarancji, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia, określone zostały w załączniku nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego. Oferent na prośbę zamawiającego zobowiązany jest okazać
dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych usług z warunkami wskazanymi w
załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia, na etapie oceny ofert, Oferentów do
siedziby Zamawiającego w celu przedstawienia przez nich prezentacji aplikacji B2B,
parametrów technicznych sprzętu i oprogramowania. Brak ww. prezentacji stanowi podstawę
do wyłączenia Oferenta z postępowania,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert na etapie badania i oceny ofert.
6. Nieokazanie na prośbę Zamawiającego któregokolwiek z dokumentów wskazanych w
podpunkcie 4.2 albo okazanie dokumentów nie potwierdzających spełnienia warunków
wskazanych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty
jako niezgodnej z treścią zapytania.
7. Niewywiązanie się z obowiązków, o których mowa powyżej przez Oferenta, którego
oferta została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, skutkować będzie
wyborem kolejnej najkorzystniejszej oferty.

5.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia
L.p.

Nazwa działania/przedmiot zamówienia

Termin realizacji

1.

Stworzenie specyfikacji technicznej oprogramowania W terminie nie dłuższym niż 14
dni kalendarzowych od dnia
komputerowego systemu – etap nr 3 (1 szt.)
podpisania umowy

2.

Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł W terminie nie dłuższym niż 70
dni kalendarzowych od dnia
administracji i platformą B2B (1 szt.)
podpisania umowy

3.

Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł W terminie nie dłuższym niż 70
serwera certyfikowanego wewnętrznego klucza dni kalendarzowych od dnia
prywatnego i publicznego architektury PKI (1 szt.)
podpisania umowy

4.

Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł W terminie nie dłuższym niż 70
komunikacji wewnętrznej pomiędzy Partnerami (1 dni kalendarzowych od dnia
szt.)
podpisania umowy

5.

Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł W terminie nie dłuższym niż 70
elektronicznej wymiany danych równoważny z EDI dni kalendarzowych od dnia
wraz z wykorzystaniem certyfikowanego klucza podpisania umowy
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6.

wewnętrznego w celu eliminacji papierowego obiegu
dokumentów (1 szt.)
Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł W terminie nie dłuższym niż 70
archiwizacji danych (1 szt.)
dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy
Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł
do analizy danych dostarczonych do systemu B2B analiza danych historycznych o partnerach i sprzedaży,
trademarketingu, programie lojalnościowym (1 szt.)
Zakup usługi eksperckiej w zakresie stworzenia Moduł
prowadzenia rozliczeń pomiędzy partnerami (1 szt.)

W terminie nie dłuższym niż 70
dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy

9.

Usługi w zakresie wdrożenia komunikacji w
standardzie równoważnym z EDI oraz konfiguracja
interfejsów integracyjnych API (1 szt.)

W terminie nie dłuższym niż 70
dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy

10.

Zakup usługi instalacji i konfiguracji oprogramowania
platformy B2B oraz serwerów klucza certyfikowanego
PKI, EDI i API oraz serwera dostępowego, konfiguracja
rozdziału warstw aplikacji pomiędzy serwery fizyczne i
ostateczne testy modułów wdrożonych w tym etapie
(1 szt.)
Testowanie całości platformy, prace konfiguracyjne,
wdrożenie i ostateczne uruchomienie platformy (1
szt.)

W terminie nie dłuższym niż 70
dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy

7.

8.

11.

W terminie nie dłuższym niż 70
dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy

W terminie nie dłuższym niż 70
dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy

Szczegółowy harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony przed
podpisaniem umowy.

6.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
2. Ofertę należy przygotować ściśle wg wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nr
1/2015/POIG82,
3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty, jako
zwykłej korespondencji) i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie
określonym w punkcie 7 ponosi wykonawca.
4. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego,
5. Wzór dokumentu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
powinien zostać wypełniony przez Oferenta i dołączony do oferty,
6. Oferta powinna:
 być sporządzona w języku polskim,
 być podpisana czytelnie przez Oferenta lub osoby upoważnione do reprezentowania
Oferenta,
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być opatrzona pieczątką firmową,
być opatrzona datą,
zawierać dane rejestrowe i kontaktowe Oferenta,
wskazywać termin związania ofertą przez Oferenta,
zawierać wartości netto określone w walucie PLN,
zostać dostarczona do Zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie
jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie i
adnotacją: „OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 w
ramach projektu pn.: „Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie
MACED wspomagającego procesy biznesowe i komunikację z partnerami
handlowymi”,
7. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści niniejszego zapytania udzielane będą
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania wpłynie do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych lub warunkowych, a
w razie ich złożenia oferty takie zostaną odrzucone.

7.

Miejsce i termin składania ofert :
1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 9 marca 2015r. do godz. 10.00.
2. Oferty należy składać osobiście w Oddziale Zamawiającego: ul. Słoneczna 9A, 62-020 Swarzędz
albo listem poleconym na ww. adres, przy czym ocenie podlegać będą jedynie oferty
doręczone Zamawiającemu do dnia 9 marca 2015 r. do godz.10.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2015 r. o godz. 10.10 w ww. Oddziale Zamawiającego.
4. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po
terminie składania ofert zostaną zwrócone Oferentom bez ich otwierania.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
7. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami umieszczono na stronie internetowej : www.maced.pl
8. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami umieszczono w swojej siedzibie w miejscu publicznie
dostępnym pod adresem ul. Bobolicka 18, 76-010 Polanów oraz w ww. Oddziale
Zamawiającego.

8.

Kryteria oceny ofert:
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1. Zamawiający dokona wstępnej oceny zgodności oferty z opisem zawartym w zapytaniu
ofertowym;
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego przy dokonywaniu wstępnej oceny zgodności oferty z opisem zawartym w
zapytaniu ofertowym;
3. Zamawiający zweryfikuje prawidłowość sporządzenia oferty cenowej oraz jej zgodność z
opisem zawartym w zapytaniu ofertowym;
4. Zamawiający dokona oceny ofert wg kryterium:
L.p.

Kryterium

Waga [%]

1.

Cena łączna netto
100%
w zł

5. Sposób oceny oferty:
W ramach kryterium nr 1 można uzyskać maksymalnie następującą liczbę punktów:
100 pkt (100% = 100 pkt)
W ramach kryterium nr 1 ocena ofert przeprowadzana jest w następujący sposób:
(Cena łączna netto oferty najtańszej) / (Cena łączna netto oferty badanej ) x 100 pkt
6. Oferta, która otrzyma największa liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów.

9.

Dodatkowe informacje.
1. Ocena ofert nastąpi dnia 9 marca 2015 r. przez powołany przez Zamawiającego zespół.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w
punkcie 8 zapytania ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie:
− Możliwość przedłużenia terminu składania ofert,
− Unieważnienia zaproszenia bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i
finansowych tego unieważnienia,
− Zakończenia postępowania bez podania przyczyn,
− Prawo prowadzenia rokowań z wybranym Oferentem w zakresie obniżenia ceny
najkorzystniejszej oferty poprzez negocjację cen poszczególnych usług,
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−

3.
4.
5.
6.

prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia
− Prawo modyfikacji zapytania ofertowego.
Odpowiedzi na pytania w zakresie niniejszego postępowania w ramach zapytania ofertowego
udzielać będzie Dawid Harsze, e-mail: dawid@maced.pl.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie WWW:
maced.pl
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie udzielona Oferentom za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w treści oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Oferentom również
telefonicznie, pod wskazanym w treści oferty numerem telefonu.

Załączniki:
-Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego;
-Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia;
-Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
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