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ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją projektu pt. „ WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU 

AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI”  zwracamy się z prośbą o 

przedstawienie oferty na zakres zgodny ze poniższą specyfikacją . 

Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania jest współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

I. Dane zamawiaj ącego:  

TALMEX SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

43-600 JAWORZNO 

ul. CHOPINA 94 

NIP: 5490004840 

REGON: 070210421 

KRS: 0000244102  

II. Przedmiot zapytania:  

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: 

a. Platforma handlowa B2B Graffiti@ - 1 szt 

b. Moduł obsługi i elektronicznej wymiany danych - 1 szt 

c. Moduł synchronizatora zdarzeń (terminarz wywołań automatycznych) - 1 szt. 

d. Moduł produkcja on-line - 1 szt. 

e. Moduł BI (Ascent) - 1 szt. 

f. Moduł Projekty - 1 szt. 

2. Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i 

oprogramowania  

a. Instalacja i konfiguracja infrastruktury technicznej i konfiguracja bazy danych systemu B2B  

b. Wdrożenie platformy handlowej B2B Graffiti@ 

c. Wdrożenie modułu obsługi i elektroniczna wymiana danych 

d. Wdrożenie synchronizatora zdarzeń (terminarz wywołań automatycznych) 
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e. Wdrożenie modułu Projekty 

f. Wdrożenie modułu produkcja on-line 

g. Wdrożenie Moduł BI (Ascent) 

3. Zakup szkoleń 

a. Zakup szkoleń specjalistycznych dla użytkowników systemu B2B 
Zakres szkolenia (główne obszary tematyczne): 

• System B2B – informacje ogólne 

• Zasady korzystania z systemu B2B 

• Funkcjonalności modułów systemu B2B 

• Szkolenia dla użytkowników z poszczególnych działów obsługujących procesy 

w systemie B2B 

III. Termin wykonania zamówienia:  

Nieprzekraczalny termin wykonania projektu – od dnia zawarcia umowy do 31 maj 2015. 

Etap I, do 30 listopada 2014 r., obejmuje punkty 1a, 1b oraz 2a, 2b i 2c przedmiotu zapytania. 

Etap II, od 1 grudzień 2014 r. do 31 maj 2015 r. pozostałe punkty zapytania. 

IV. Miejsce oraz termin składania ofert 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres it@talmex.pl  

(skan podpisanej oferty) lub dostarczona do biura na adres ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno. 

Termin nadsyłania ofert do godz. 15.00 dnia 15 września 2014 r. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Marek Nowak, tel, 32 753 13 15 wewn. 36 

V. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferta powinna: 

- zawierać dane oferenta, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- okres ważności oferty, nie krótszy niż 30 dni 

- czytelny podpis (lub pieczątkę imienną i parafkę) oraz pieczęć firmową oferenta, 

- wartość netto, VAT i brutto określone w PLN, 

- być przygotowana w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

VI. Kryteria oceny oferty 

Końcowa ocena oferty zostanie złożona z następujących kryteriów: 

a) cena oferty netto: 60%, 

b) doświadczenie w zakresie realizacji projektów porównywalnych z przedmiotem zamówienia dotyczących 
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realizacji dedykowanych projektów informatycznych w zakresie B2B w okresie ostatnich 2 lat przed upływem 

terminu składania ofert: 20 %, 

c) okres zapewnienie konserwacji i utrzymania Systemu oraz wykonywanie napraw gwarancyjnych: 20%.  

VII. Opis kryteriów oraz sposobu oceny ofery 

Ocena punktowa kryterium Cena (C) dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:  

Cena (C) = (najni ższa cena oferowana brutto / cena badanej oferty brutto) x 60 

Maksymalnie można uzyskać 60 (sześćdziesiąt) punktów w kryterium Cena (C). Jeżeli zostanie złożona 

oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia 

towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ocena punktowa kryterium Doświadczenie (D) oceniana będzie ilość zrealizowanych przez Wykonawcę 

wdrożeń podobnych dedykowanych projektów informatycznych w zakresie B2B w okresie ostatnich 2 lat 

przed upływem terminu składania ofert. Maksymalnie można uzyskać 20 (dwadzieścia) punktów w kryterium 

Doświadczenie (D). Szczegółowy sposób przyznawania punktów w ramach tego kryterium przez 

Zamawiającego będzie zgodny z następującym schematem: 

Liczba wdrożeń w badanej ofercie to Doświadczenie (D): 

• 0 – 1 to 0 

• 2 – 5 to 5 

• 6 – 9 to 10 

• >9 to 20  

Ocena punktowa kryterium Okres zapewnienie konserwacji i utrzymania Systemu oraz wykonywanie 

napraw gwarancyjnych (G):  oceniana będzie ilość lat zapewnienia konserwacji i utrzymania Systemu oraz 

wykonywania napraw gwarancyjnych przez Wykonawcę. Maksymalnie można uzyskać 20 (dwadzieścia) 

punktów w kryterium Okres zapewnienie konserwacji i utrzymania Systemu oraz wykonywanie napraw 

gwarancyjnych (G). Szczegółowy sposób przyznawania punktów w ramach tego kryterium przez 

Zamawiającego będzie zgodny z następującym schematem: 

Ilość lat to okres zapewnienie konserwacji i utrzymania Systemu oraz wykonywanie napraw 

gwarancyjnych (G): 

• 0 – 1 to 0 

• 2 – 3 to 5 

• 4 – 5 to 12 

• >5 to 20  
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W toku badania i oceny ofert Zamawiający zbada czy Oferenci nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia: 

a) oferentów, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań 

koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, 

b) oferentów, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto 

postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne, 

c) oferentów, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnienie przestępstwa nie 

dają rękojmi należytego wykonania zamówienia. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający może 

odrzucić ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści zapytania wraz załącznikami, 

b) zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny, 

c) jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa. 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą sumaryczna liczbę punktów. 

Po wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca, którego 

oferta została wybrana, zostanie poinformowany miejscu i czasie podpisania umowy. 

VIII. Informacje dodatkowe 

1. Oferty składane w innej formie niż wzór stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego oraz nie zawierające 

ww. wymogów formalnych nie będą uwzględniane.  

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z warunkami ogłoszenia oraz jest 

związany ofertą do końca terminu jej ważności. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku 

wyboru jego oferty w wyniku niniejszego postępowania.  

3. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych, ani wariantowych, a każdy oferent może złożyć tylko 

jedną ofertę.  

4. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.  

7. Zamawiający zastrzega sobie:  

- możliwość przedłużenia terminu składania ofert,  

- możliwość unieważnienia zaproszenia bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,  

- możliwość zakończenia postępowania bez podania przyczyn,  

- prawo prowadzenia rokowań z wybranym Wykonawcą w zakresie obniżenia ceny najkorzystniejszej oferty 

poprzez negocjację cen poszczególnych działań,  

- prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

- prawo modyfikacji zapytania ofertowego.  
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8. Wybór dostawcy przez powołany zespół nastąpi w oparciu o kryteria wskazane w pkt. VI. 

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie www.talmex.pl najpóźniej 

w terminie do 30.09.2014 r.  

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

Regionalnego, w umowie zawarte zostaną następujące uwarunkowania:  

- obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej, związanej z 

realizacją zamówienia,  

- możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku zmiany wymogów formalnych związanych 

z realizacją projektu. 

IX. Załączniki  

Załącznik nr 1: Wzór formularza ofertowego 


