
Gliwice, dn. 24.10.2017.    

 
Zapytanie ofertowe nr 04/3.3/2017 

 
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. 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 związanego z 
rozwojem systemu informatycznego. 
 
CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
 

W ramach dostawy oprogramowania Wykonawca dostarczy następujące 
elementy szczegółowe: 
 

 
Oprogramowanie 

 
lp Pozycja Ilość szt 

1 

Moduł planowania produkcji i automatycznego układania wstęgi 
 
Opis: 
System do automatyzacji planowania produkcji i układania wstęgi.  
Moduł planowania winien wspomóc i zautomatyzować procesy zachodzące w użytkowanym 
obecnie systemie produkcyjnym PrintVis 
Moduł powinien być "wstawiony" pomiędzy system PrintVis a oprogramowaniem do RIPowania 
gotowych wstęg na maszynie drukującej. Ten moduł musi pozwolić na zautomatyzowanie 
procesów planisty, prepresu aby w efekcie drukarz otrzymał zripowaną wstęgę do druku. 
Rozwiązanie to musi umożliwiać zwiększenie kontroli nad odpadem po druku i uwolnić proces od 
błędów przy przygotowaniu wstęgi. 
Dopuszcza się wykonanie przez dostawcę systemu od podstaw lub zintegrowanie i dostosowanie 
do specyfiki firmy istniejących na rynku systemów o funkcjonalnościach cząstkowych pod 
warunkiem, że w ostatecznym rozliczeniu przedmiotem zakupu będzie kompletny system (jedna 
wartość niematerialna i prawna podlegająca amortyzacji). W cenie należy uwzględnić dostawę 
oprogramowania dostosowanego do potrzeb firmy, instalację, uruchomienie oraz przystosowanie 
do współdziałania z systemem ERP. 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko 
oferty kompletne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania przetargu. 
 
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 Panią Anną Radecką email: 
aradecka@opinion.com.pl 

 

mailto:skielkowski@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. 

 

                 

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: 31.10.2017 godz. 12:00 

 
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 nazwę i adres oferenta, 

 data wystawienia oferty, 

 kosztorys ofertowy w PLN lub EUR 

 termin ważności oferty minimum do 2017-12-31 



Formularz ofertowy 
 
 
 
 

………………………….. 
Data oferty 

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

Oprogramowanie 
 

lp Pozycja 
Kwota 
netto 

1 Moduł planowania produkcji i automatycznego układania wstęgi  

 
 
 

 
 
 
 
Możliwy termin rozpoczęcia realizacji usługi:  
Termin ważności oferty:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


