
Gliwice, dnia 07.12.2016 r.     

 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/3.3/2016 
 
W związku z realizacją projektu 
 
„Optymalizacja procesów w firmie Opinion Strefa Druku Sp. z o.o. poprzez wdrożenie 
rozwiązań informatycznych.”  
 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. 
Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w 
działalności gospodarczej firma: 
 
Opinion Strefa Druku Sp. z o.o. 
 
ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup oprogramowania oraz usług 
doradczych, związanych z rozwojem systemu informatycznego. 
 
CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
CPV: 72000000-5 Usługi Informatyczne: konsultacyjne, opracowania oprogramowania, 
internetowe i wsparcia 
 

W ramach dostawy oprogramowania Wykonawca dostarczy następujące 
elementy szczegółowe: 

 
Oprogramowanie 

 
lp Pozycja Ilość szt 

1 Licencje systemu ERP – RSU Systemu Navision (Microsoft Dynamics NAV) 10 

2 Licencje systemu ERP – nielimitowana (full) Systemu Navision (Microsoft Dynamics NAV) 1 

3 
Licencja rozszerzająca dla użytkowników podstawowych systemu Navision (Microsoft Dynamics 
NAV) – rozszerzenie z RU do RSU. 

15 

4 
System monitorowania produkcji z modułem zarządzania informacją kontroli jakości System OEE 
(Overall Equipment Effectiveness) 

1 

5 System optymalizujący procesy logistyczne  1 

6 Licencje programu Dynamics CRM 20 

7 Moduł elektronicznego obiegu dokumentów 1 szt. 1 

8 Moduł obsługi reklamacji 1 

 
Usługi doradcze 

lp Pozycja Ilość  

1 Koncepcja dla wdrożenia systemów automatyzacji produkcji 120 h 

2 Projekt wdrożenia systemu CRM 1 usł 

3 Konfiguracja, parametryzacja i optymalizacja systemu CRM 1 usł 

4 Projekt wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów 200 h 

 
Zamawiający dopuszcza, ze względu na ograniczenia w warunkach licencyjnych, 
aby oferent przedstawił dostawcę (podmiot trzeci), który dokona bezpośredniej 
dostawy wskazanych w ofercie licencji. 
 



Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów 
rozłożonych w czasie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania 
przetargu.  
W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą się ubiegać 
Wykonawcy, którzy na dzień złożenia oferty są powiązani z Zamawiającym 
kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 
się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w 
imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji, 

 pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  
prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli 

 
Zainteresowane podmioty mogą uzyskać szczegółową specyfikację w/w 

elementów w siedzibie firmy Opinion Strefa Druku Sp. z o.o. 
lub kontaktując się z Panem Sławomirem Kiełkowskim  

e-mail: skielkowski@opinion.com.pl lub Panem Marcinem Sornkiem e-mail: 
msornek@opinion.com.pl 

 
 
 
Kryteria wyboru:  
 

Kryteria wyboru Znaczenie 

Cena netto 80 % 

Termin rozpoczęcia 20 % 

 
Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach:  

a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:  

               C min 
A n = ----------------- x 80 %  
                C r 

 
+ 

                 
Termin = Pt/Ptmax x 20 % 
 

C min – cena oferty najtańszej 

C r – cena oferty rozpatrywanej 

T – termin gotowości do przystąpienia do realizacji umowy 

A n – ilość punktów przyznana ofercie 

mailto:skielkowski@opinion.com.pl


Pt – punkty za termin danej oferty 

Ptmax – maksymalna ilość punktów przyznana w postępowaniu 

Sposób punktowania terminu możliwości rozpoczęcia realizacji: 

Od grudnia 2016 roku – 20 punktów 

Od stycznia 2017 roku – 10 punktów 

Od lutego 2017 i później – 5 punktów 

 

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od 
zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji  
z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 

 
                 

Miejsce składania ofert:  
 
Opinion Strefa Druku Sp. z o.o.  
ul. Leonardo da Vinci 12 
44-109 Gliwice 
skielkowski@opinion.com.pl lub aradecka@opinion.com.pl 
 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 15.12.2016 r. 
 
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 nazwę i adres oferenta, 

 data wystawienia oferty, 

 kosztorys ofertowy w PLN lub euro, 

 termin ważności oferty minimum do 2017-06-30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zapytania ofertowego nr 01/3.3/2016 

Formularz ofertowy 
 
 
 
 

……………………………….. 
Data oferty 

…………………………………........... 
………………………………………… 
Nazwa i adres firmy 
 
 
 
Szczegóły oferty: 

Oprogramowanie 

lp Pozycja 
Kwota 
netto 

1 Licencje systemu ERP – RSU Systemu Navision (Microsoft Dynamics NAV)  

2 Licencje systemu ERP – nielimitowana (full) Systemu Navision (Microsoft Dynamics NAV)  

3 
Licencja rozszerzająca dla użytkowników podstawowych systemu Navision (Microsoft Dynamics 
NAV) – rozszerzenie z RU do RSU. 

 

4 
System monitorowania produkcji z modułem zarządzania informacją kontroli jakości System OEE 
(Overall Equipment Effectiveness) 

 

5 System optymalizujący procesy logistyczne   

6 Licencje programu Dynamics CRM  

7 Moduł elektronicznego obiegu dokumentów 1 szt.  

8 Moduł obsługi reklamacji  

 
 

 
Usługi doradcze 

lp Pozycja 
Kwota 
netto 

1 Koncepcja dla wdrożenia systemów automatyzacji produkcji  

2 
Projekt wdrożenia systemu CRM wraz z Konfiguracją, parametryzacją i optymalizacją systemu 
CRM  

3 Projekt wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów  

 
 
 
Możliwy termin rozpoczęcia realizacji usługi:  
Termin ważności oferty:     
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
Podpis składającego ofertę 


