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RPWP 1.5.2/”MAR-S” – ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

w związku z przygotowaniami do realizacji projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstwa MAR-S Sp. z o.o. S. K-A  w efekcie zakupu i wdrożenia innowacyjnej 
technologii – systemu automatycznego rozkroju UNICUT 3C50” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 1.5 Wzmocnienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności 
kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0621/15-00, firma MAR-S 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna zaprasza do składania 

ofert na „Zakup licencji 8 modułów aplikacji wraz z wdrożeniem do zakupionego 
systemu automatycznego rozkroju materiałów UNICUT 3C50 TRICUT”.  

 

1. TRYB ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze 

zmianami). 

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) jak również 

protestom i odwołaniom. 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” poprzez: 
 Umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl; 
 Umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego: 

http://mars-meble.pl/. 
 Zebranie i ocenę ofert; 
 Wybór Wykonawcy; 
 Sporządzenie protokołu; 
 Poinformowanie Wykonawców o wynikach postępowania poprzez zamieszczenia tej 

informacji na stronie internetowej Zamawiającego http://mars-meble.pl/oraz na 
stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl; 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 Zakup i wdrożenie dedykowanego oprogramowania w postaci modułów: 

 MODUŁ WYMIANY DANYCH Z MASZYNĄ UNICUT 3C50 TRICUT 
 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ 
 MODUŁ TECHNOLOGII 
 MODUŁ MAGAZYNOWY 
 PLANER TAPICERÓW 
 PLANER WYJAZDOWY 
 MODUŁ ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI 
 MODUŁ NALICZANIA AKORDÓW 

Kod CPV: 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania 
 

http://mars-meble.pl/
http://mars-meble.pl/
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zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 
niniejszego zapytania 

 
3. DOKUMENTY ORAZ WYMOGI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 

1) Wykonawca zobowiązany jest: 

 Zapewnienia dostępu do informacji technicznych oferowanego oprogramowania, 

wymogów sprzętowych oraz aktualizacji 

 Zapewnienia wdrożenia oraz testów dedykowanego oprogramowania w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego (na terenie zakładu MAR-S Sp. z o.o. S. K-A) 

oraz wsparcia technicznego i technologicznego  

 Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, tj. Programiści min. 2 os, architekt oprogramowania min. 1 os. – 

doświadczenie zawodowe, na ww. stanowiskach w inwestycjach/projektach o 

podobnym charakterze i złożoności, co przedmiot inwestycji – zgodnie ze 

złożonym oświadczeniem - Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

 Wykonawca musi posiadać doświadczenie min. 5-cio letniej w realizacji 

inwestycji o podobnym charakterze, co przedmiot inwestycji. Weryfikacja na 

podstawie przedstawionych informacji z podaniem nazw firm, w których 

wykonawca wdrażał dedykowane oprogramowanie, oraz podaniem osób 

odpowiedzialnych za projekt po stronie Inwestora – zgodnie ze złożonym 

oświadczeniem - Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

2) Oferent zobowiązany do złożenia oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania 

 

4. POSTANOWIENIA ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO UMOWY 

Z uwagi na fakt, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, w umowie zawarte zostaną następujące uwarunkowania:  

1) obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji 

finansowej, związanej z realizacją zamówienia;  

2) możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku zmiany wymogów 

formalnych związanych z realizacją projektu. 

3) kary umowne za niedopełnienie terminów wynikających ze złożonej oferty w 

wysokości  0,2% wartości zamówienia za każdą godzinę zwłoki (deklarowany czas 

usunięcia usterki oprogramowania od momentu zgłoszenia) 

 

5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Od dnia zawarcia umowy do zakończenia realizacji Projektu / Zadania 3 i 4 (tj. do dnia 
30.11.2017). Poszczególne zadania będą realizowane zgodnie z Aktualnym 
Harmonogramem realizacji projektu zawartym w dokumentacji aplikacyjnej projektu. 
Dla Wykonawcy terminy te zostaną wyszczególnione we wzorze Formularza Ofertowego 
stanowiącym Załącznik nr 2 Zapytania Ofertowego. 

 

6. OPIS SPOSPOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
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1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny oraz 

podpisana (lub parafowana) przez osobę (osoby) upoważnione do występowania w 

imieniu Wykonawcy.  

2) Oferta musi być trwale zespolona.  

3) Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być 

zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.  

4) Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza Ofertowego stanowiącym Załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania. 

5) Oferta musi zawierać oprócz informacji wymaganych wg wzoru Formularza 

Ofertowego: datę wystawienia oferty, okres ważności oferty, podpis wystawcy oferty, 

wartości netto określonego w walucie PLN.  

6) Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert częściowych, 

tzn. oferujących realizację jedynie części przedmiotu zamówienia.  

7) Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert wariantowych. 

8) Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości użyczania wiedzy i 

doświadczenia Wykonawcy przez podmiot trzeci. Kryterium dostępu będzie 

weryfikowane w odniesieniu bezpośrednio do Wykonawcy.  

9) Minimalny termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia oferty. 

10) Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji – 12 m-cy 

11) Oferent ma możliwość zadawania pytań dotyczących zakresu merytorycznego oferty 

w formie pisemnej w trybie zgodnie z punktem l niniejszego zapytania. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień na zadane pytania w terminie do 2 dni roboczych od dnia ich 

otrzymania od Wykonawcy zamieszczając je na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Pytania można kierować 

do Zamawiającego w ciągu 4-dni roboczych do godz. 15.00 od momentu 

opublikowania zapytania ofertowego. 
 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego,  tj. 63-460 Bralin, ul. Namysłowska 

9b nie później niż do dnia 07.08.2017 r. do godziny 15.00 drogą pocztową, osobiście, 

lub mailem (skan podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami). Za datę 

złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do Zamawiającego. 

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.08.2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. 63-460 Bralin, ul. Namysłowska 9b.  

3) Oferent ma możliwość przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

swoją ofertę. 

4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień  

dotyczących treści złożonych ofert. 

6) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami umieszczono w bazie konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie firmowej            

http://mars-meble.pl/. 

 

8. KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA / OCENY OFERT 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://mars-meble.pl/
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1) Zamawiający dokona oceny zgodności oferty zgodnie z opisem zawartym w 

niniejszym zapytaniu. 

2) Zamawiający zweryfikuje prawidłowość sporządzenia oferty cenowej oraz jej  

zgodność z opisem zawartym w niniejszym zapytaniu. 

3) Przy wyborze ofert, Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: 

P = Pc + Pg 

gdzie: 

 P – oznacza sumę punktów przyznanych zgodnie z poniższymi kryteriami: 

a) Cena – 60% , przy czym oferta o najniższej zaproponowanej cenie spełniająca 

wymogi otrzyma maksymalnie 60 punktów. Całkowita cena zamówienia netto 

(bez podatku VAT) tj. cena podana na ofercie winna obejmować wszystkie koszty 

i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi 

przez Zmawiającego (w tym montaż i dostawę). Obliczenie ceny oferty w ramach 

niniejszego kryterium nastąpi zgodnie z następującym wzorem: 

Pc = 60 pkt x (Cmin/Cof) 

gdzie: 

Pc – oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium ceny w podanej ofercie 

Cmin – oznacza najniższą łączną cenę brutto zaoferowaną za realizację przedmiotu 

zamówienia spośród złożonych ofert 

Cof – oznacza łączną cenę brutto rozpatrywanej oferty za realizację przedmiotu 

zamówienia 

b) Okres gwarancji na wdrożoną aplikację – 20 %, przy czym oferta o 

najdłuższym zaproponowanym okresie gwarancji oraz spełniająca wymogi 

otrzyma maksymalnie 20 punktów. Zamawiający przyzna odpowiednią ilość 

punktów w ramach niniejszego kryterium za deklarację Wykonawcy w złożonej 

ofercie, dotyczącej okresu świadczenia nieodpłatnych usług gwarancyjnych i 

pomocy technicznej po wdrożeniu wszystkich modułów aplikacji i odbioru 

bezusterkowym protokołem odbiorczym – zgodnie z niżej wymienionymi 

parametrami. Gwarancja obejmuje usuwanie usterek wynikających z błędnego 

funkcjonowania systemu w wersji wdrożonej na dzień uruchomienia i nie 

obejmuje modyfikacji funkcjonalności i tworzenia nowych obszarów.  

12 m-cy: Pg = 0 pkt (minimalna wymagana przez wykonawcę) 

24 m-cy: Pg = 10 pkt 

36 m-cy: Pg = 15 pkt 

48 m-cy: Pg = 20 pkt 

gdzie: 

Pg – oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium gwarancji w podanej 

ofercie 
 

c) Czas usunięcia awarii oprogramowania od momentu zgłoszenia – 20%, przy 

czym oferta o najkrótszym zaproponowanym czasie reakcji i usunięcia usterki 

oraz spełniająca wymogi otrzyma maksymalnie 20 punktów. Zamawiający 

przyzna odpowiednią ilość punktów ramach niniejszego kryterium za deklarację 



 

S t r o n a  |6  

 
 

Wykonawcy w złożonej ofercie, dotyczącej czasu usunięcia usterki – zgodnie z 

następującymi parametrami: 

18 h: Pg = 5 pkt 

12 h: Pg = 10 pkt 

  6 h: Pg = 15 pkt 

   3 h: Pg = 20 pkt 

gdzie: 

Pg – oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium czasu usunięcia usterki od 

momentu zgłoszenia w podanej ofercie 
 

4) Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą 

uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, 

którego oferta uzyska największa liczbę punktów. 

 

9. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA 

1) Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawie ogłoszenia jest Pan 
Mariusz Słupianek. 

2) W postępowaniu obowiązuje pisemna forma porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami.  

3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują sobie tradycyjną drogą pocztową na adres siedziby 
Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@marsmeble.pl. Wyżej 
wymienione dokumenty przesyłane drogą elektroniczną muszą mieć formę skanu 
dokumentu podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.  

4) Zamawiający informuje, że pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do 

godz. 16:00. 

 

10.   DODATKOWE INFORMACJE 

 

1) Ocena ofert nastąpi w dniu 08.08.2017 r. przez powołany zespół oceniający. 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert. 

Informacja o wyłonionym Wykonawcy zostanie upubliczniona w bazie 

konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz 

na stronie firmowej Zamawiającego http://mars-meble.pl/. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) do przedłużenia składania terminu ofert 

b) unieważnienia niniejszego zapytania bez jakichkolwiek skutków prawnych i 

finansowych, 

c) zakończenia postępowania bez podania przyczyny, 

d) odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, 

e) prawo do modyfikacji zapytania ofertowego 

f) odmowy udzielenia informacji o złożonych ofertach, jeżeli oferent zastrzegł 

ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (w rozumieniu Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 

mailto:biuro@marsmeble.pl
http://mars-meble.pl/
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16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w stosunku do całości 

lub części oferty. 

3) Dodatkowych informacji udziela Właściciel Pan Mariusz Słupianek, adres e-mail: 

mebelmars@vp.pl, tel.: 512187139 

 

11. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Wzór Formularza Ofertowego  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa  

w postępowaniu 

 

 

 
 

Podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania Zamawiającego 

 
 
 

 
 
 

Pieczęć firmowa 


