
Bielsko-Biała, 8 maja 2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 

Data publikacji: 08.05.2017 r. 

Uprzejmie informujemy, że firma "SERMABUD POLAND" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 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 realizuje projekt „Wzmocnienie 
konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnych narządzi 
informatycznych wspierających prowadzenie przedsiębiorstwa w procesach zarządczych, 
operacyjnych i pozostałych”. 
 
Zapytanie ofertowe dotyczy: 

 
Wniosek 
 

 
WND-RPSL.03.03.00-24-07G1/16-002 

 
Zadanie 1. 
 

Zakup usługi doradczej w zakresie zastosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w przedsiębiorstwie. 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup: 

LP. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ILOŚĆ SZTUK 

1. 
 

CPV 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 
 
Wynikiem usługi będzie dokument Zastosowanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie. Dokument będzie 
zawierał następujące informacje: aktualna struktura organizacyjna; 
opis aktualnych procesów biznesowych; cele wdrożenia systemu 
informatycznego w przedsiębiorstwie; docelowa struktura 
organizacyjna; określenie docelowych analiz biznesowych 
(raportowanie zarządcze): wymiary analityczne, analiza rentowności 
zleceń, karta zlecenia, analiza kosztów - trend, zlecenia - wykres 
Gantta; opis docelowych procesów biznesowych: rejestracja faktur 
zakupu oraz rozliczenie kosztów, rozliczenie kosztów wynagrodzeń, 
tworzenie kartotek kontrahentów, obsługa zapytania ofertowego, 
opracowanie oferty, obsługa zamówienia, obsługa zlecenia, realizacja 
zamówienia, opracowanie protokołu odbioru oraz wystawienie 
faktury sprzedaży, rejestrowanie płatności tj. wyciągów bankowych 
oraz KP i KW, analiza należności i zobowiązań, archiwizacja informacji, 
zarządzanie zleceniami, kalendarze, rejestracja zmian w projektach, 
system kontroli jakości, kartoteki zasobów technicznych, ceny zakupu, 
rejestr poczty przychodzącej/wychodzącej, rejestr zapytań 
ofertowych, polityka bezpieczeństwa informacji. Ostatni rozdział 
dokumentu stanowić będzie wybór systemu informatycznego. 
Opisana zostanie metodologia wyboru oprogramowania, ocena 
funkcjonalności analizowanego oprogramowania, kryteria analizy 
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porównawczej oprogramowania. Dokument zakończy opis koncepcji 
systemu informatycznego w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.05.2017r. 

Ofertę należy przekazać korzystając z jednej z następujących możliwości: 

 Osobiście, 

 Pocztą na adres: SERMABUD POLAND, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Montażowa 7 

 Pocztą elektroniczną na adres: alina.brunowska@sermabud.pl 

Przesyłkę należy oznaczyć w sposób następujący: „Oferta na dostawę w odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe nr 1 w ramach wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.03.03.00-24-07G1/16-002”. 

Kryteria wyboru oferty 

KRYTERIUM METODOLOGIA OCENY 

Zakres oferty jest zgodny  
z zakresem przedmiotu 
zamówienia 

Ilość punktów do uzyskania: 1 
 
Punkt przyznawany jest na podstawie zakresu oferty. 
Jeśli oferta jest zgodna z zakresem przedmiotu zamówienia, to 
uzyskuje 1 pkt. 
Jeśli oferta nie jest zgodna z zakresem przedmiotu zamówienia, 
to uzyskuje 0 pkt. 

Wartość oferty w PLN Ilość punktów do uzyskania: 3 
 
Najwyższą ocenę może uzyskać oferta, która ma najniższą cenę. 
Opracowany zostanie ranking ofert od najniższej wartości oferty 
do najwyższej wartości oferty. Oferta o najniższej wartości uzyska 
3 pkt, druga w rankingu oferta uzyska 2 pkt,  trzecia w rankingu 
oferta uzyska 1 pkt. Pozostałe oferty w rankingu uzyskają po 0 
punktów. 

 

Termin realizacji umowy: do 31.10.2017 

Warunki istotnych zmian umowy 

W sytuacji wystąpienia zmian w harmonogramie oraz w zakresie rzeczowo-finansowym wniosku o 

dofinansowanie Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie zawartej w 

wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie: 

 Harmonogramu realizacji umowy, 

 Terminu rozpoczęcia realizacji umowy, 

 Terminu zakończenia realizacji umowy, 

 Rzeczowo-finansowym umowy. 
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Konflikt interesów 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym  

z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Ponadto osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru 

wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub 

kapitałowo z wykonawcami, którzy składają oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. 

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 przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 

nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

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

d) 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. 

-------------------------------------koniec dokumentu------------------------------------------ 


