
Włocławek, 04.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2017/UE

 I. ZAMAWIAJĄCY 
    
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  TELE-MAX
P. Wasielewski, U. Wasielewska sp. jawna 
ul. Krzywa Góra 28                        
87-800 Włocławek   
tel.: 54 231 07 777
e-mail: sekretariat@tele-max.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Oprogramowanie klasy ERP wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym

Przeznaczenie:

Służyć będzie właściwemu zarządzaniu zasobami materiałowymi oraz ludzkimi, gospo-
darce magazynowej, kontroli procesu produkcji, kontroli jakości Firmy. 

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wraz  
z wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym (informatycznym), na który winno skła-
dać się:

1. Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej.
2. Opracowanie migracji danych.
3. Wdrożenie wraz z konfiguracją systemu. 
4. Moduły systemu dla minimum 20 jednoczesnych użytkowników w zakresie minimum: 

a) Moduł dostępowy z możliwością definiowania uprawnień użytkowników, 
b) w zakresie handel/sprzedaż:

- Moduł handel/sprzedaż 
- Moduł zamówienia  

c) w zakresie produkcja:
- Moduł produkcja 
- Moduł rejestracja produkcji 
- Moduł serwis 

d) w zakresie księgowość (środki trwałe):
- Moduł księgowość 
- Moduł zarządzenie środkami trwałymi 

e) w zakresie magazyn:
 - Moduł zarządzania gospodarką magazynową 
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f) w zakresie zarządzanie:
-Moduł zarządzenie wspierający operacje realizowane za pośrednictwem 
kolektorów danych 
- Moduł hurtownia danych
- Platforma do komunikacji z pracownikami

g) w zakresie płace i kadry:
- Kadry i płace

5. Skład urządzeń w ramach systemu:
a) serwer wraz z oprogramowaniem serwerowym:

- serwer o parametrach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ww. 
systemu informatycznego wraz z Oprogramowaniem bazy danych pozwa-
lającym na funkcjonowanie systemu ERP (oprogramowanie niezbędne do 
uruchomienia systemu) oraz Oprogramowaniem zarządzającym do serwera 
w postaci systemu operacyjnego i licencji terminalowych (niezbędne do pra-
widłowego funkcjonowania systemu)
instalacja oraz konfiguracja serwera

b) urządzenia informatyczne systemowe/peryferyjne w składzie: 
- panele przemysłowe (1 zestaw składający się z min. 4 szt.)
- kolektory danych  (1 zestaw składający się z min. 3 szt.)

Kod CVP: 48000000-8

III. OCENA OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

•	 cena brutto wykonania zamówienia – 60%, - liczba punktów w kryterium będzie przy-
znawana według podanego poniżej wzoru

•	 P= Pmin/P x 60% x 100 pkt
•	 Termin realizacji zamówienia (w tygodniach) - 20%- liczba punktów w kryterium  

będzie przyznawana według podanego poniżej wzoru
•	 T= Tmin/T x 20% x 100 pkt

•	 termin gwarancji na system ERP (w miesiącach) – 20% -  liczba punktów w kryterium 
będzie przyznawana według podanego poniżej wzoru

•	 G= G/Gmax x 20% x 100 pkt

IV. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za poszczególne elementy wymienione  

w pkt. II (pkt. od 1 do 6).  
3. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie zamawiający będzie musiał po-

nieść na realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z jego opisem w Pkt. II.
4. Oferta winna zostać sporządzona w języku polskim. pod rygorem nieważności.
5. Oferta winna zawierać zapewnienie bezpłatnego udostępnienia przez Wykonawcę 

wszelkiej niezbędnej dokumentacji oferowanego systemu. 
6. W przypadku oferentów nie będących producentem oferowanego systemu ERP oferta 

winna zawierać pisemną zgodę producenta na modyfikację standardowej funkcjonal-
ności systemu.

7. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego pod rygorem nieważności.
8. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. 
9. Termin składania ofert: do 06.06.2017 r., do godz. 16.00.



strona | 3 z 3

Oferty należy złożyć w firmie:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  TELE-MAX
P. Wasielewski, U. Wasielewska sp. jawna 
ul. Krzywa Góra 28                        
87-800 Włocławek   
tel.: 54 231 07 777
e-mail: sekretariat@tele-max.pl

osobiście (wpływ do 06.06.2017 r.) lub drogą pocztową (wpływ do 06.06.2017 r.) lub  
e-mailem na adres: sekretariat@tele-max.pl (wpływ do 06.06.2017 r.).

Dodatkowych informacji udziela Przemysław Wasielewski pod  adresem e-mail:
przemyslaw.wasielewski@tele-max.pl

10. Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2018 r.
11. W ofercie należy zawrzeć informację w formie oświadczenia o braku powiązań osobo-

wych oraz kapitałowych z Zamawiającym (wzór w załączeniu do niniejszego zapyta-
nia – załącznik nr 1).

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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wyko-
nawcą, 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 lub nie został określony przez IZ w wytycznych progra-
mowych, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, proku-
renta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa  
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub po-
winowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobie-
nia, opieki lub kurateli.

12. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wy-
datki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przy ocenie ofert 
bez podania przyczyny.


