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ZAPYTANIE OFERTOWE NA  

   

 ZAKUP USŁUGI ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWEJ  

ORAZ ZAKUP I WYMODELOWANIE, POD AKTUALNE WYMOGI I SPECYFIKĘ FUNKCJONOWANIA FIRMY 

W RAMACH GRUPY HOLDINGOWEJ, SYSTEMU ERP  

 

I .  Nazwa, adres i dane teleadresowe Organizatora : 

EKOINSTAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

Al. Wojciecha Korfantego 138, 40-156 Katowice 

NIP: 6342846631 

Tel. +48 32 388 89 40  

      

Adres do korespondencji: 

EKOINSTAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

ul. Sztygarska 28, 41-604 Świętochłowice 

Osoba do kontaktu: 

 – Jakub Klusko - Wiceprezes Zarządu Komplementariusz EKOINSTAL HOLDING SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

Tel. + 48 32 388 89 40 

E-mail: jklusko@ekoinstal.pl 
 

- Marek Giebel -  Manager IT 

Tel. + 48 668 660 780 
E-mail: mgiebel@ekoinstal.pl 
 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują 

drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej potwierdzi fakt ich otrzymania. 

 

mailto:jklusko@ekoinstal.pl
mailto:mgiebel@ekoinstal.pl
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II. Tytuł realizowanego projektu oraz Program Operacyjny/Oś Priorytetowa/Działanie  

 

Projekt pn. Opracowywanie nowych systemów informatycznych wskazanych w wieloletnim planie 

strategicznym, jak również utrzymanie dotychczasowych systemów informatycznych w spółkach 

powiązanych w ramach ogólnego programu w obszarze dystrybucji i przetwórstwa stali    

Oś Priorytetowa :  Konkurencyjność w ramach grupy holdingowej EH   

Działanie :              1.0/2021 

 

 

III. Tryb zamówienia 

 

1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu. 

3. W przypadku użycia w treści niniejszego Zapytania słowa „Wykonawca” należy rozumieć 

„Oferent”. 

4. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym i umowie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 

 

 

 IV. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup: 

a) usługi analizy przedwdrożeniowej, która jest pierwszym i niezbędnym procesem 

podczas implementacji rozwiązań,  

b) zakup i wymodelowanie, pod aktualne wymogi i specyfikę funkcjonowania firmy, 

systemu ERP. 

Miejscem realizacji zamówienia jest zakład Zamawiającego:  
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41-604 Świętochłowice, ul. Sztygarska 28 
 

1. Nazwa i kod CPV: 

 

Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania – 72200000-7 

 

Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych - 48400000-2 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi analizy przedwdrożeniowej [72200000-7] 

Wykonanie analizy przedwdrożeniowej obejmującej w swoim zakresie szczegółowe określenie 

wymaganych funkcjonalności systemu w oparciu o aktualną specyfikę funkcjonowania spółki Ekoinstal 

Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. – występujące w niej procesy biznesowe.  

W zakres analizy będzie wchodzić : 

a) przedstawienie kompleksowo wymagań dotyczących funkcjonalności 

systemu dla najbardziej krytycznych obszarów działalności firmy : 

• Dystrybucja / sprzedaż wyrobów z różnych gatunków stali 

• Gospodarka magazynowa 

• Transport 

• Produkcja blach ciętych z kręgu 

• Połączenie z obecnie wykorzystywanym systemem produkcyjnym 

firmy Lantek  

• Współpraca z klientami w oparciu o rozwiązania B2B 

• Kontrola jakości  

 

b) Przedstawienie sposobu realizacji wymagań funkcjonalnych w 

proponowanym systemie docelowym dla podmiotu z grupy holdingowej.    

c) Przedstawienie w postaci graficznej przepływu informacji dla wyznaczonych 

podczas analizy procesów. 
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Przedmiotem zamówienia zakup i wymodelowanie, pod aktualne wymogi i specyfikę funkcjonowania 

firmy, systemu ERP [48400000-2]. 

 

Firma dostarczająca docelowy system ERP będzie dopasowywała jego funkcjonalność pod 

aktualnie występujące w jednej ze spółek grupy holdingowej procesy biznesowe, ponieważ 

założeniem projektowym jest dostarczenie systemu skrojonego pod wymogi 

zamawiającego. Dostawca powinien być świadomy, iż będzie musiał wykonać dość znaczące 

modyfikacje systemu więc powinien posiadać odpowiednie ku temu uprawnienia.  

 

System ERP będzie wdrażany w następujących obszarach : 

- Finanse - Księgowość 

- Banki 

- Kadry Płace/Portal Pracowniczy 

- Sprzedaż 

- Zakupy/ Planowanie zapotrzebowania MRP 

- CRM / Ofertowanie 

- Produkcja 

- Logistyka 

- Magazyny 

- Raportowanie BI 

- Obieg dokumentów 

- Zarządzanie projektami 

- Moduł B2B (portal web dla klientów) 

- Moduł administracji systemem wraz z narzędziem do tworzenia przepływów zdarzeń 

biznesowych w organizacji 

 

Zamawiający oczekuje systemu w polskiej wersji językowej jednak jego budowa powinna  umożliwić 

wykonanie tłumaczenia na inny język np. angielski  

Zamawiający przez sformułowanie „zakupem oraz wymodelowaniem pod aktualne wymogi i specyfikę 

funkcjonowania firmy systemu ERP” rozumiem następujące zadania : 

- Dostawę niezbędnych licencji 
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- Instalację/Parametryzację (uruchomienie) środowiska testowego i produkcyjnego 

- Przygotowanie docelowego systemu w oparciu o wymogi analizy  

- Migrację części danych z obecnego systemu ERP marki macrologic ERP 

- Szkolenia pracowników z poszczególnych obszarów 

- Dostarczenia pełnej instrukcji obsługi 

- Asysta powdrożeniowa do czasu podpisania bezusterkowego protokołu końcowego  

 

Integracja z systemami zewnętrznymi oraz urządzeniami : 

- System produkcyjny Lantek  

- Waga samochodowa najazdowa marki Tamtron – oprogramowanie Scalex 2000 

- Drukarka przemysłowa Hitachi 

- Drukarki Etykiet firmy Godex/Bixolon 

 

Licencje : 

Zamawiający przewiduje zakup licencji jednoczesnego dostępu w ilości 60 szt. z następującym 

teoretycznym podziałem dla obszarów: 

 

Obszar funkcjonalny Przewidywana ilość 

użytkowników 

Finanse – Księgowość 5 

Banki 2 

Kadry Płace 2 

Sprzedaż/CRM/Ofertowanie 35 

Zarządzanie projektami 1 

Zakupy/ Planowanie zapotrzebowania przez MRP 4 



 

6 

 

Produkcja 5 

Magazyny 9 

Logistyka 3 

Raportowanie BI 10 

Obieg dokumentów 60 

Portal B2B 100 

Portal www pracowników 180 

 

 

Finanse – Księgowość -Zgodność z Ustawą o Rachunkowości, Ustawą o podatku 

dochodowy i VAT wraz z aktami wykonawczymi 

- Wielopoziomowy plan kont z wymiarami księgowymi typu 

MPK etc. 

- Zapewnienie obsługi pełnej księgowości 

- Mechanizmy księgowań automatycznych w tym również 

automatyzacja księgowań po cechach księgowanych 

dokumentów 

- Funkcje kontrolne poprawności księgowań wyłapujące błędy 

dekretacji 

- Prowadzenie ewidencji majątku trwałego (środki trwałe w tym 

również wartości niematerialnie prawnych) 

- Pełna Obsługa JPK zarówno VAT/MAG 

- Obsługa deklaracji podatkowych VAT/CIT etc. 

- Automatyczne pobieranie kursów NBP 

- Raportowanie dla księgowości zarządczej w układzie 

rodzajowym i narastająco 

- Wyliczanie odsetek w wersji ustawowej oraz zgodnie z Ustawą 

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 
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Kadry Płace/Portal Pracowniczy - Zgodność z Kodeksem pracy 

- Szczegółowe kartoteki pracownicze zawierające dodatkowo 

informacje dotyczące  uprawnień, badań lekarskich, rachunki 

bankowe, okresy zatrudnienia, stan rodziny, ukończone szkoły, 

dodatkowe umiejętności jak znajomość języków obcych, 

dorobek naukowy etc. możliwość podłączania załączników do 

kartoteki 

- Prowadzenie BHP i PPOŻ 

- Prowadzenie umów o pracę, zleceń, o dzieło 

- Wyliczanie płac również dla walut obcych 

- Sprawozdania-raporty  GUS/ZUS/PFRON/PIT/PPK 

- Kalendarz, plany urlopowe, urlopy, delegacje 

- Generowanie danych do wyliczenia kapitału początkowego – 

RP7 

- Przypisywanie pracowników do poszczególnych centrów 

kosztowych MPK 

- Automatyczne księgowanie płac z kontrolą poprawności 

- Możliwość generowania przelewów płacowych  

- Możliwość dopisywania swoich składników płacowych 

- Portal www dla pracowników przez który każdy pracownik 

może sprawdzić stan wykorzystania urlopu, pasek wypłat, 

przydzielone wyposażenie etc.   

Banki/Kasy Zapewnić dwukierunkową współpracę z bankami ING oraz 

Raiffeisen 

- prowadzenie Kasy KW/KP/RK, podłączenie z drukarkami 

fiskalnymi 

- Prowadzenie rejestru Bankowego i Kasowego 

- Tworzenie przelewów zbiorczych, ZUS, US 
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- Preliminarz płatności 

- Zaliczki 

- Noty odsetkowe 

- Potwierdzenie sald 

Sprzedaż/ CRM / Ofertowanie - Prowadzenie i zarządzanie relacjami z klientami 

- Kontrola limitów kupieckich i ubezpieczeń transakcji 

- Ofertowanie wraz z kalkulatorami zyskowności transakcji 

uwzględniając składowe takiej jak transport, ubezpieczenie etc. 

- Rejestracja powodu rezygnacji klienta z przesłanej oferty 

- Zamówienia sprzedaży wraz z rezerwacjami materiałowymi 

oraz zleceniami produkcyjnymi 

- Obsługa dodatkowych badań  

- Obsługa dyspozycji załadunkowych 

- Generowanie dokumentów sprzedażowych : faktury, korekty 

w tym korekty historyczne i zbiorcze, paragony 

- Szablony faktur powinny zawierać również wersję 

angielskojęzyczną  

 

Zakupy/ Planowanie 

zapotrzebowania MRP 

- Planowanie zamówień zakupu w oparciu o : rotację, stany 

min/max, zamówienia-kontrakty, trend sprzedażowy  

- Realizacja zakupów w oparciu o grupę zakupową lub 

bezpośrednio przez producenta 

- Zbiorcza korekta zakupu 

- Rozliczanie limitów zakupowych i kontraktów 

- Określanie szczegółowych warunków dostawy 

- Rozliczanie stanów magazynowych w oparciu o : aktualne 

stany magazynowe, materiały/surowce zamówione, w trakcie 

dostawy, wyprodukowane itd. 
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- Awizacja dostaw 

Produkcja Produkcja oparta o linię produkcyjną CTL – cięcie poprzeczne 

blach z kręgu 

- etykietowanie i paczkowanie wyrobów gotowych 

- pobieranie informacji bezpośrednio z linii produkcyjnej o 

aktualnym stanie produkcji 

- Rozliczanie magazynu produkcyjnego (surowiec) jak również 

wyrobów gotowych 

- Planowanie produkcji : 

Tworzenie harmonogramu produkcyjnego opartego o zlecenia 

produkcyjne, wydajność linii produkcyjnej, brygad 

obsługujących etc. 

- Harmonogram produkcji dla pozostałych maszyn 

obsługiwanych przez system produkcyjny Lantek 

Logistyka - Ewidencja środków transportowych 

- Ewidencja kierowców 

- Gromadzenie w systemie w wersji elektronicznej wszystkich 

danych wymaganych Ustawą o transporcie drogowym 

- Prowadzenie terminarza przeglądów pojazdów i wyposażenia 

- Planowanie transportu w oparciu o transport własny i obcy 

oraz dyspozycje i zamówienia  

- Rozliczanie usług transportowych zewnętrznych i 

wewnętrznych w oparciu o środki 

transportowe/kierowców/zamówienia etc. 

- Sprzedaż usług transportowych 

- Prowadzenie rejestru upoważnień do odbioru materiałów 

Magazyny Przeliczanie wzajemne jednostek z kg/szt., m/szt. itp. 

Rozbudowana indeks materiałowy : 

o Grupa/podgrupa materiałowa 
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o Gatunek 

o Jednostka miary podstawowa i dodatkowa 

o Współczynnik gęstości 

o VAT 

o PKWiU 

o Kod kreskowy 

o Atrybuty : 

Rodzaj  

Wymiary 

Atest/Wytop 

Możliwość przypisywania plików  

- Segmentacja – obszarowanie fizyczne magazynu 

- Kontrola jakości dla zmagazynowanych materiałów 

- Automatyzacja dostępności Atestów dla obszaru HANDEL 

przez obsługę dostaw i stanów magazynowych 

- Obsługa INTRASTAT 

- Obsługa podziału surowców i materiałów przez podział 

asortymentowy : Grupa materiałowa->podgrupa … 

- Obsługa następujących typów dokumentów magazynowych: 

o PZ/WZ – przyjęcie/wydanie zewnętrzne 

o RW/PW – przyjęcie/wydanie wewnętrzne 

o PZKOR/WZKOR - przyjęcie/wydanie zewnętrzne korekta 

o WZC/PWC - przyjęcie/wydanie do produkcji (cięcie) 

o MM+/- - przesunięcia międzymagazynowe 

o IN+/- - dokumenty inwentaryzacyjne 

nadwyżki/niedobory 

o PWM +/- przeszacowanie wewnątrzmagazynowe 
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o KWM +/- - korekta wewnątrzmagazynowa 

Raportowanie BI - Narzędzie do wizualizacji i analizy wielowymiarowej danych 

- Możliwość wykonywania analiz na podstawie danych 

pochodzących z wielu systemów równocześnie 

- Możliwość prezentacji raportów na urządzeniach PC oraz 

mobilnych  

- Analizy uwzględniające dokumenty zaksięgowane i 

niezaksięgowanych  

- Możliwość tworzenia własnych analiz w prosty intuicyjny 

sposób 

Obieg dokumentów - Obieg dokumentów kosztowych, Wnioski Urlopowe, 

Delegacje   

- Możliwość dodania do systemu dowolnej ilości dodatkowych 

obiegów dokumentów takich jak korespondencja wewnętrzna, 

Książka Kancelaryjna – dziennik podawczy etc. 

Zarządzanie projektami - Harmonogramowanie projektu 

- Budowanie budżetu dla projektu wraz z jego rozliczaniem 

według zaplanowanego harmonogramu 

Moduł B2B (portal web dla 

klientów) 

- Udostępnienie klientom przez portal informacji dotyczących 

aktualnych rozliczeń/sald 

- Mechanizm zoptymalizowania współpracy pomiędzy 

zamawiający a klientem w kontekście Incoterms  

Moduł administracji systemem - Zarządzanie uprawnieniami użytkowników 

- Zarządzanie ustawieniami systemu  

- Narzędzie do tworzenia przepływów zdarzeń biznesowych w 

organizacji wraz z możliwością  ustawienia daty wejścia ich w 

życie 

- Narzędzie powinno również umożliwiać w ramach 

wymodelowanej funkcjonalności na szybką zmianę przebiegu 

obecnego procesu  
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Oferty niezgodne z przedmiotem zamówienia zostaną odrzucone 

 

3. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z 

Wykonawcą. 

4. Termin związania ofertą wynosi 45 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert. 

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków. 

 

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

b) W ofercie należy wskazać walutę, w której określono cenę. Cenę należy podać do dwóch 

miejsc po przecinku. 

c) Potencjalny Dostawca powinien wykazać się odpowiednim własnym zapleczem 

kadrowo-organizacyjnym w postaci odpowiednich zasobów ludzkich takich jak : 

Zespół wdrożeniowy: konsultanci w tym konsultanci dziedzinowi min. 6 osób, 

W tym przynajmniej jednego członka zespołu który w zakresie produkcja, handel ma 

doświadczenie min. 10 lat 

Zespół własnych programistów: min. 3 osób przy czy jedna z nich z doświadczeniem 

min. 5 lat. 

Zespół własnego wsparcia powdrożeniowego – serwisu . 

d) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem we wdrożeniu systemu ERP w 3 firmach branży 

wyrobów hutniczych i profilu działalności (Dystrybucja/Produkcja) co Ekoinstal Holding Sp. z 

o.o. sp. k. (produkcja i dystrybucja stali) na terenie RP. Warunek uzna się za spełniony jeżeli 

Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający wdrożenie systemu ERP w trzech firmach z 

tej samej branży i profilu działalności co Zamawiający (np. referencje, rekomendacje, 

poświadczenie wykonania usługi, itp.). Zamawiający dokona weryfikacji przedstawionego przez 

Oferenta dokumentu potwierdzającego wdrożenie w/w systemu. Zamawiający ma prawo 

odbyć wizytę referencyjną w firmach branży wyrobów hutniczych.  

e) Wykonawca musi zagwarantować rozwój oprogramowania (aktualizacja) przez okres min. 8 lat 

od dnia zakończenia wdrożenia systemu ERP zgodnie z aktualną literą prawa i zmieniającą się 

technologią (przedmiotowe oświadczenie znajduje się w formularzu ofertowym). 
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f) Wykonawca musi udzielić gwarancji na wdrożony system ERP na okres min. 36 miesięcy od 

daty zakończenia wdrożenia systemu ERP (przedmiotowe oświadczenie znajduje się w 

formularzu ofertowym). 

g) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty w stanie likwidacji lub upadłości. Do 

złożonej oferty Oferent musi załączyć oświadczenie o stanie firmy (przedmiotowe 

oświadczenie znajduje się w formularzu ofertowym). 

h) Do złożonej oferty Wykonawca musi załączyć oświadczenie o nie zaleganiu z podatkiem, 

opłatami oraz składkami (przedmiotowe oświadczenie znajduje się w formularzu ofertowym). 

Na etapie oceny oferty Zamawiający może zażądać okazania w/w zaświadczeń z ZUS i Urzędu 

Skarbowego. 

i) Oferta powinna zawierać co najmniej: 

• dane teleadresowe Wykonawcy, 

• odniesienie się do kryteriów oceny wskazanych w Zapytaniu ofertowym, 

• datę sporządzenia oferty i termin związania ofertą, 

• oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w zakresie wskazanym w punkcie 

"Wykluczenia"  Zapytania ofertowego oraz inne oświadczenia wskazane powyżej, 

• podpis wystawcy oferty. 

 

Oferty nie zawierające danych wskazanych w Warunkach Udział w postępowaniu będą odrzucone z 

przyczyn formalnych. 

 

 

VI. Warunki zmiany umowy: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który 

zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Zakres zmian w umowie może dotyczyć 

m.in. terminu realizacji zamówienia, płatności. 

Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie aneksu pisemnego. Ponadto będą one 

mogły być wprowadzone z powodu: 

-  wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu  zamówienia, 

-  wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, 

-  wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej, 

-  zmiany istotnych regulacji prawnych. 
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VII. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji ( wagi punktowe) 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny 

kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt.): 

      

Kryteriami oceny ofert są : 

 

1. Cena ofertowa (C) rozumiana jako : 

• cena netto urządzenia wskazanego w przedmiocie zamówienia 

 

Cena ofertowa (C) - maksymalnie do uzyskania jest 75 pkt. 

 

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 75 pkt. Dla pozostałych 

wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru: 

 

C = (Najniższa cena ofertowa / Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 75 pkt. 

 

2. Termin realizacji zamówienia (T) rozumiany jako : 

• najkrótszy termin realizacji zamówienia liczony w miesiącach oznaczający okres od dnia 

podpisania umowy do dnia wdrożenia systemu ERP 

 

Termin realizacji zamówienia (T) - maksymalnie do uzyskania jest 5 pkt. 

 

Wykonawca, który zaoferował termin realizacji zamówienia między 11-12 miesięcy otrzymuje 5 pkt. 

Wykonawca, który zaoferował terminy realizacji zamówienia poniżej 11 lub powyżej 12 miesięcy 

otrzymuje 0 punktów. 

 

3. Doświadczenie (D)  



 

15 

 

 

• doświadczenie we wdrożeniu systemu ERP w firmach branży wyrobów hutniczych i profilu 

działalności (Dystrybucja/Produkcja), co Zamawiający 

  

Doświadczenie (D) – maksymalnie do uzyskania jest 10 pkt. 

 

Wykonawca, który przedstawi więcej niż 3 dokumenty potwierdzające wdrożenie systemu ERP w 

firmach branży wyrobów hutniczych i profilu działalności (Dystrybucja/Produkcja), co Zamawiający  

otrzymuje 10 pkt. 

 

Wykonawca, który przedstawi 3 dokumenty potwierdzające wdrożenie systemu ERP w firmach branży 

wyrobów hutniczych i profilu działalności (Dystrybucja/Produkcja), co Zamawiający otrzymuje 0 

punktów. 

 

4. Wsparcie dla dowolności zastosowania systemów operacyjnych – wieloplatformowość systemowa 

(W) 

• wspieranie dowolności platformowej systemów operacyjnych dla infrastruktury serwerowej 

oraz klienckiej  

 

Wsparcie dla dowolności zastosowania systemów operacyjnych (W) - maksymalnie do 

uzyskania jest 10 pkt. 

 

Wykonawca, który udokumentuje stosownym oświadczeniem, iż proponowany system ERP  

może zostać zainstalowany dowolnie od strony serwerowej na systemie operacyjnym 

Windows lub Linux otrzymuje 5 pkt. 

 

Wykonawca, który udokumentuje stosownym oświadczeniem, iż proponowany system ERP  

może zostać zainstalowany od strony serwerowej jedynie na systemie operacyjnym Windows 

lub jedynie Linux otrzymuje 0 pkt. 

 

 

Wykonawca, który udokumentuje stosownym oświadczeniem, iż proponowany system ERP  

może zostać zainstalowany dowolnie od strony klienckiej na systemie operacyjnym Windows 

lub Linux otrzymuje 5 pkt. 
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Wykonawca, który udokumentuje stosownym oświadczeniem, iż proponowany system ERP  

może zostać zainstalowany od strony klienckiej jedynie na systemie operacyjnym Windows 

lub  jedynie Linux otrzymuje 0 pkt. 

 

 

• Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów 

ze wszystkich kryteriów oceny. Łączna ilość punktów (K)  będzie obliczana wg następującego 

wzoru: 

 

K=C+T+D+W 

 

 

• W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

• Dla kryterium cena ofertowa, w przypadku ofert składanych w walucie obcej przeliczenie na 

PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia oceny ofert. 

• Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą mimo złożenia 

przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria 

wskazane w niniejszym zapytaniu. 

• Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru 

Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny. 

 

VIII. Wykluczenia: 

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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,             
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    pełnomocnika; 

 -  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w    

    linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia lub powinowactwa  

    drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Z udziału w postępowaniu wyklucza się również podmioty o niestabilnej sytuacji finansowej tzn. 

otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość lub zalegają z uiszczeniem podatków, opłat składek na 

ubezpieczenia społeczne bądź zdrowotne.  

 

 

IX. Termin składania ofert   

 

1. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (w formie skanu, z podpisem osoby upoważnionej 

do składania oferty) na adres e-mail: nowyerp@ekoinstal.pl 

 

w terminie do dnia 15 lipca 2021r. do godziny 11:00. 

W treści maila należy napisać „Projekt: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa 

dzięki implementacji nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”. 

 

2. Termin składania ofert-  (nie krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia) upływa w dniu 15 lipca 2021r. o 

godzinie 11:00. 

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2021 r. o godzinie 11:30 w sekretariacie siedziby 

Zamawiającego. 

 

 

X.  Wykaz dokumentów oraz oświadczeń składanych wraz z ofertą  

 

Oferta, pod rygorem jej odrzucenia,  musi zawierać następujące dokumenty: 

mailto:nowyerp@ekoinstal.pl
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1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami, 

 

2. Dokument potwierdzający wdrożenie systemu ERP w trzech firmach branży wyrobów 

hutniczych i profilu działalności (Dystrybucja/Produkcja), co Zamawiający Ekoinstal Holding Sp. 

z o.o. sp. k. (referencje/ rekomendacje/ poświadczenie wykonania usługi). 

 

XI.  Udzielenie zamówienia 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który potwierdzi spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, potwierdzi zgodność oferty z treścią Zapytania 

ofertowego oraz otrzyma największą liczbę punktów - wedle przyjętego kryterium oceny ofert. 

2. W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od oferentów pisemnych wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

3. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

•   Oferent, który złożył ofertę podlega wykluczeniu z postępowania. 

•   Treść oferty jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego. 

•   Oferent w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty/wyjaśnień 

Oferenta wynika, że Oferent nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu. 

4. W przypadku odrzucenia oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Oferenta, którego 

ofertę odrzucił. Zawiadomienie to Zamawiający prześle na wskazany w ofercie adres e-mail. 

Odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowe działanie własnego konta e-mail ponosi 

Oferent. 

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy 

złożyli oferty. 

 

 

 


