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PO IG 8.2 LTC
ZAPYTANIE OFERTOWE

w  ramach  projektu  pn.  „Automatyzacja  procesów  biznesowych  pomiędzy  współpracującymi 
przedsiębiorstwami  poprzez  wdrożenie  rozwiązań  systemu  informatycznego  Integracja  B2B” 
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-
10-002/12-00 firma LTC Sp.  z  o.o.  zaprasza  do składania  ofert  na:   „Dostawę i  wdrożenie  rozwiązań 
systemu informatycznego Integracja B2B”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego
LTC Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 2
98-300 Wieluń
KRS 0000196558 (Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział KRS), 
NIP 827-000-78-03, REGON 005267185

2. Tryb 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. Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej (1 zestaw)
2. Zakup platformy serwerowej (1 szt.)
3. Zakup oprogramowania w postaci systemu informatycznego Integracja B2B (1 szt.)
4. Zakup specjalistycznych usług szkoleniowych (5 szt.) 
5. Zakup trwałych oznaczeń na zakupione środki trwałe (1 zestaw)

zgodnie z Dokumentacją techniczną określoną w Załączniku 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

4. Wymogi wobec wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) Zapewnienia  dostępu  do  informacji  technicznych  oferowanych:  aplikacji  B2B,  sprzętu 
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i oprogramowania.
b) Zapewnienia  gwarancji  na  oferowaną  aplikację  i  sprzęt,  zgodnie  z  zasadami  określonymi 

w Załączniku nr 2.
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.

3. Specyfikacja  szczegółowych  warunków  technicznych,  funkcjonalności  oraz  zasady  realizacji 
gwarancji,  jakie  ma  spełniać  przedmiot  zamówienia  określone  zostały  w  Załączniku  nr  2 
do niniejszego zapytania.  Oferent  na prośbę Zamawiającego zobowiązany jest  okazać dokumenty 
potwierdzające spełnianie przez oferowane produkty tych szczegółowych warunków.

4. Na etapie oceny ofert  Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo zaproszenia Oferentów do 
Oddziału Zamawiającego, celem przedstawienia prezentacji aplikacji B2B, parametrów technicznych 
sprzętu i oprogramowania. Brak prezentacji stanowi podstawę do wykluczenia Oferenta z niniejszego 
postępowania.

5. Nieokazanie na prośbę Zamawiającego któregokolwiek z powyższych dokumentów lub przedłożenie 
dokumentów nie potwierdzających spełnienie powyższych wymogów będzie skutkować odrzuceniem 
oferty, jako niezgodnej z treścią zapytania.

6. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa powyżej przez oferenta, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą będzie skutkować wyborem kolejnego wykonawcy.

5. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia
L.p. Nazwa działania/przedmiot zamówienia Termin realizacji

1. Usługi o charakterze analizy 
przedwdrożeniowej

do dnia 31.01.2013r.

2. Platforma serwerowa 1do dnia 4.02.2013r.

3. Trwałe oznaczenia na zakupione środki 
trwałe

do dnia 14.02.2013r.

4. Dostawa i instalacja podstawowych 
aplikacji systemu na platformie serwerowej 
Zamawiającego

do dnia 31.03.2013r.

5. Zakończenie prac instalacyjnych 
wdrożeniowych wraz z ostateczną 
parametryzacją oprogramowania 
Integracja B2B

do dnia 30.10.2013r.

6. Specjalistyczne usługi szkoleniowe do dnia 30.10.2013r.

Szczegółowy harmonogram realizacji zostanie uzgodniony przed podpisaniem umowy.
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6. Forma oferty
1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wymaga się, by oferta była przygotowana w języku polskim, na piśmie w formie zapewniającej pełną 

czytelność jej treści.
3. Wymaga  się,  by  oferta  była  dostarczona  w  opakowaniu  uniemożliwiającym  odczytanie  jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie. Winna również 
posiadać napis: „Oferta na dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja 
B2B”.

4. 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.

5. Oferta powinna być wypełniona wg. wzoru, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz 
podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

6. 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.

7. Oferta musi zawierać, oprócz informacji  wymaganych formularzem oferty: datę wystawienia oferty, 
okres ważności oferty, podpis wystawcy oferty, wartości netto określone w walucie PLN.

8. Oferty wariantowe będą odrzucane.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7. Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 2013-01-04 do godz. 08:20 w Oddziale 

Zamawiającego tj. 93- 490 Łódź, ul. Pabianicka 159/161.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2013-01-04 o godz. 8:30 w Oddziale Zamawiającego tj. 93-490 

Łódź, ul. Pabianicka 159/161.
3. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Oferty  złożone  po  terminie  nie  będą  rozpatrywane.  Oferty  otrzymane  przez  Zamawiającego  po 

terminie składania ofert zostaną zwrócone Oferentom bez ich otwierania.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści  

złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami umieszczono na stronie: www.finn.pl.

8. Kryteria udzielenia zamówienia
1. Zamawiający dokona oceny zgodności oferty z opisem zawartym w niniejszym dokumencie.
2. Zamawiający  zweryfikuje  prawidłowość  sporządzenia  oferty  cenowej  oraz  jej  zgodność  z opisem 

zawartym w niniejszym dokumencie.
3. Przy wyborze ofert, Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

P = Pc + Pg + Poa 
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gdzie:
P – oznacza sumę punktów przyznanych zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) Cena – maksymalnie 60 pkt

Oblicza się wg następującego wzoru
Pc = 60 pkt x (Cmin / Cof)

gdzie:
Pc  – oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium ceny podanej w 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 dostarczoną platformę serwerową i instalacje oraz dostarczony system 
informatyczny Integracja B2B – maksymalnie 30 pkt

Wyliczony zostanie wg poniższej punktacji: 
36 m-cy: Pg = 0 pkt
48 m-cy: Pg = 10 pkt
60 m-cy: Pg = 30 pkt

c) Cena za 1 roboczogodzinę prac związanych z opieką autorską netto – maksymalnie 10 pkt
Oblicza się wg następującego wzoru

Poa = 10 pkt x (Omin / Oof)
gdzie:
Poa – oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium ceny za 1 roboczogodzinę 
prac związanych z opieką autorską
Omin –  oznacza wartość najniższej  stawki  za 1  roboczogodzinę prac związanych z opieką 
autorską netto spośród złożonych ważnych ofert
Oof  – oznacza  wartość oferowanej  stawki  za  1  roboczogodzinę  prac związanych  z opieką 
autorską netto
Oferty,  w których Wykonawca zaoferował  Oof   poniżej  25,00 zł  za 1 roboczogodzinę prac 
związanych z opieką autorską netto zostaną odrzucone, ze względu na rażąco niską cenę.

4. 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  w  dniu  2013-01-04  przez  powołany zespół.  Zamawiający  wybierze  ofertę 

najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie:

a) możliwość przedłużenia terminu składania ofert,
b) unieważnienia zaproszenia bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
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c) zakończenia postępowania bez podania przyczyn,
d) prawo  prowadzenia  rokowań  z  wybranym  Wykonawcą  w  zakresie  obniżenia  ceny 

najkorzystniejszej oferty poprzez negocjację cen poszczególnych działań,
e) prawo odrzucenia oferty,  która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia,
f) prawo modyfikacji zapytania ofertowego.

3. Dodatkowych informacji udziela Dorota Witkowska, adres e-mail: dwitkowska@finn.pl.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie www.finn.pl

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

____________________________________
Podpis osoby upoważnionej 

o reprezentowania Zamawiającego
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