
 
Gliwice, dn. 18.07.2018 

 
Zapytanie ofertowe nr WYD107/3.3/2018 

 
 
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 zbierania ofert na zakup infrastruktury dla systemu 
monitorowania produkcji  
CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 
 
 
W ramach dostawy urządzeń Wykonawca dostarczy następujące elementy szczegółowe 
infrastruktury dla systemu monitorowania produkcji: 
 

Lp. Nazwa Ilość  

1. Koncentrator 64 wejścia ; 4 moduły 3 sztuki 

2. 
czujniki, przekaźniki, konwertery 
(obsługa systemu monitorowania produkcji – 
pobieranie danych z maszyn) 

30 kompletów 

 
Termin dostawy urządzeń – do 30.09.2018 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 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 10 % 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 Panią Anną Radecką email: 
aradecka@opinion.com.pl 

 
 
 
Kryteria wyboru:  
 

Kryteria wyboru Znaczenie 

Cena netto 100 % 

 
Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach:  

a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane dla każdej z pozycji zapytania wg 

następującej formuły:  

                                C min 
A n = ----------------- x 100 %  
                C r 

 
 

C min – cena oferty najtańszej  
C r – cena oferty rozpatrywanej 
A n – ilość punktów przyznana ofercie 

 

 

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. Leonarda da Vinci 12 
44-109 Gliwice 
skielkowski@opinion.com.pl  
 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 26.07.2018 

 
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 nazwę i adres oferenta, 

 datę wystawienia oferty, 

 kosztorys ofertowy w PLN lub EUR  
 
 
 
 
 

mailto:skielkowski@opinion.com.pl


 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr WYD107/3.3/2018 

 
 

Formularz ofertowy 
 
 
 
 

………………………… 
Data oferty 

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

Oprogramowanie 
 

Lp. Nazwa Cena netto 
1. Koncentrator 64 wejścia; 4 moduły  
2. czujniki, przekaźniki, konwertery  

 
 

 
 
Termin ważności oferty:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


