
Gliwice, dnia 7.12.2016 r.   

 
 

Zapytanie ofertowe nr 02/3.3/2016 
 
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 usług szkoleniowych i doradczych. 
CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe 
CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz 
podobne 
 

W ramach wykonania usług Wykonawca przeprowadzi następujące szkolenia 
oraz usługi doradcze obejmujące zakres: 
 

lp Szkolenia 
Liczba 
godz 

1 Planowanie i zarządzanie produkcją w oparciu o i systemy IT i wybrane zasady Lean Manufacturing 16 

2 Logistyczna obsługa klienta jako element przewagi konkurencyjnej 16 

3 Osiąganie wzrostu firmy poprzez innowacyjne środowisko sprzedaży 32 

4 System zarządzania wiedzą jako element kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. 16 

 Usługi doradcze  

5 
Usługi doradcze w zakresie e-commerce mające na celu opisanie procesów, koncepcji W2P i 
użycia systemów na potrzeby przedsiębiorstwa  

100 

 
 
 

Zakres szkoleń 

 
Szkolenie  Zakres szkolenia  

Planowanie i zarządzanie 
produkcją w oparciu o i 
systemy IT i wybrane 
zasady Lean Manufacturing 

- paradygmat nowoczesnego planowania produkcji i monitorowania jej przebiegu  
w ujęciu Lean Manufacturing  
- rola systemów IT jako narzędzi wspierających  realizację procesów produkcyjnych  
- PLANOWANIE PRODUKCJI i kontrolowanie terminów dostaw w oparciu  
o rzeczywistą zdolność produkcyjną przedsiębiorstwa 
- ZAAWANSOWANE HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI uwzględniające 
rzeczywistą dostępność posiadanych zasobów firmy 
- Kontrolowanie CZASÓW / KOSZTÓW produkcji, zarówno bezpośrednich, jak  
i pośrednich, w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej 
-wykorzystanie  szczegółowych  informacji dotyczących planów pracy i POSTĘPU 
prac oraz zarządzanie magazynami i zapotrzebowaniem materiałów 
- Zarządzanie przepływem informacji dotyczących poszczególnych procesów 
technologicznych  



- Monitorowanie i ARCHIWIZOWANIE zdarzeń związanych z wykonywanymi 
pracami, jako gwarant jakości oraz łatwości odszukiwania informacji dotyczących 
produkcji.  

Logistyczna obsługa klienta 
jako element przewagi 
konkurencyjnej  

- współczesne parametry oceny satysfakcji klienta, rola komponentu logistyki  
- obsługa logistyczna jako wyróżnik na konkurencyjnym rynku  
- zastosowanie rozwiązań optymalizacyjnych w obszarze logistyki do budowania 
wartości dla klienta i uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej 
- metody uzyskiwania lepszych  wartości ocenianych przez klientów wskaźników 
jakości świadczonego serwisu (np. kompletności i terminowości dostaw,  
prawidłowego oznakowania wyrobu gotowego) dzięki rozwiązaniom systemowym;  
-metody redukcji ryzyka błędów ludzkich, pomiar i bieżący dostęp do wartościowych 
danych, które decydują o poziomie satysfakcji klienta,  
-czynniki sukcesu w  precyzyjnej obsłudze logistycznej dużych zleceń 
 

 
Osiąganie  wzrostu firmy 
poprzez  
innowacyjne środowisko 
sprzedaży  

- wypracowanie i przećwiczenie argumentów sprzedażowych w postaci konkretnych 
wyróżników naszego modelu sprzedaży i obsługi klienta opartego na rozumieniu 
biznesu klienta i problemów, z którymi się spotyka 
-handlowiec jako ekspert biznesu swoich klientów, trening umiejętności  
diagnozowania potencjału biznesowego klienta 
- metody wzmacniania  pozycji sprzedażowej przez wykorzystanie innowacyjnych 
możliwości systemów IT u klienta 
- metody usprawniania własnej pracy w sprzedaży i obsłudze klienta jako element 
budowania profesjonalnego serwisu i  maksymalizowania czasu dla klienta  

System zarządzania 
wiedzą jako element 
kapitału intelektualnego 
przedsiębiorstwa  

- przygotowanie organizacji do projektu zarządzania wiedzą, inwentaryzacja korzyści 
i zarządzonych ryzyk 
- dobre praktyki budowania systemu wiedzy i zarządzania dokumentacją 
- efektywne wdrożenie systemu zarządzania wiedzą i administrowanie nim krok po 
kroku  
- wykorzystanie systemu zarządzania wiedzą do wdrażania nowych pracowników i 
rozwijania  
kapitału intelektualnego całej firmy  
- metody zapewniania bezpieczeństwa  informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa    

 
 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
realizacji poszczególnych pozycji w ramach oddzielnych umów. 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. 

kontaktując się z Panią Anną Radecką  
e-mail: aradecka@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 

Pt – punkty za termin danej oferty 

Ptmax – maksymalna ilość punktów przyznana w postępowaniu 

Sposób punktowania terminu możliwości rozpoczęcia realizacji: 

Od listopada 2017 roku – 20 punktów 

Od grudnia 2017 roku – 10 punktów 

Od stycznia 2018 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. 

Zamawiający wymaga, aby oferty były składane na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do 
zapytania. 

                 

 
 
 

mailto:aradecka@opinion.com.pl


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

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 15.12.2016 

 
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 nazwę i adres oferenta, 

 data wystawienia oferty, 

 kosztorys ofertowy w PLN w kwotach netto, 

 możliwy termin rozpoczęcia realizacji usługi, 

 planowaną agendę i zakres szkoleń, 

 termin ważności oferty minimum do 2017-01-31. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zapytania ofertowego nr 02/3.3/2016 

Formularz ofertowy 
 
 

 
 

……………………………….. 
Data oferty 

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

lp Szkolenia 
Kwota 
netto 

1 
Planowanie i zarządzanie produkcją w oparciu o i systemy IT i wybrane zasady Lean 
Manufacturing 

 

2 Logistyczna obsługa klienta jako element przewagi konkurencyjnej  

3 Osiąganie wzrostu firmy poprzez innowacyjne środowisko sprzedaży  

4 System zarządzania wiedzą jako element kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa.  

 Usługi doradcze  

5 
Usługi doradcze w zakresie e-commerce mające na celu opisanie procesów, koncepcji 
W2P i użycia systemów na potrzeby przedsiębiorstwa  

 

 
Możliwy termin rozpoczęcia realizacji usługi: …………………………… 

Termin ważności oferty:    …………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


