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ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

W związku z

realizacją projektu pt.: „WPROWADZENIA

NA RYNEK ZNACZĄCO UDOSKONALONEGO

PRODUKTU NA PODSTAWlE ZGŁOSZONEGO WZORU UŻYTKOWEGO PRZEZ FIRMĘ ASGARNITEX"

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach
3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska", Działanie 3.4
„Rozwój
konkurencyjność
MŚP"
dla
MŚP",
Poddziałanie
3.4.4
(nr
RPMP.03.04.04—12-0048/17)
projektu:
małopolskich
„Dotacje
i

Zwracamy się

z

prośbą o przedstawienie oferty techniczno—cenowej na

-

Specjalistyczny system

-

Komputer 7 szt.,

IT

Drukarka do etykiet termo transferowa 2 szt.,

-

:

Bezprzewodowy czytnik laserowy 2 szt.

W

oparciu 0:

Zakres techniczny stanowiący załącznik nr

1

do niniejszego zapytania ofertowego

Oferenci zainteresowani udzieleniem dodatkowych informacji proszeni są o kontakt
tel: +48 603 601 811; e-mail: asgarnitexbiuro@gmail.com

z p.

Anna Buksiak
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Garnitex, Stróża 927, 32-432 Pcim
NIP: 681-103-71-12, REGON: 350904791
—

Zapraszam do złożenia oferty techniczno-cenowe na Specjalistyczny system IT:
Specjalistyczny system IT ma zapewnić do wykreowanie elektronicznego biznesu który
będzie obejmował m.in. usługi elektroniczne, e-handel oraz tworzenie sieci współpracy
zodbiorcami produktów — system zamówień internetowych BZB (e-handel), sprzedaży
detalicznej (e-handel) oraz system kart lojalnościowych(e-handel).

Zapraszam do złożenia oferty techniczno-cenowe na sprzęt:
- Komputer 7 szt.,
- Drukarka do etykiet termo transferowa 2 szt.,
- Bezprzewodowy czytnik laserowy 2 szt.

2.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, w pełni
wyposażonych spełniających wymagania Zamawiającego systemu Specjalistyczny system IT
sprzęt IT 0 następujących parametrach cechach:
i

i

i

Specjalistyczny system

IT

(szczegóływ załączniku nr 1)

system zamówień internetowych BzB (handel internetowy),
- system sprzedaży detalicznej (e-sklep),
- system kart lojalnościowych (handel internetowy),
- Oprogramowanie Sklepu ma zawierać wszystkie niezbędne narzędzia integracje do
profesjonalnej sprzedaży online: nowoczesne płatności, dwustronną integrację z
Allegro, obsługę kurierów, magazynów, sklep na Facebooku oraz porównywarki cen
Sklep musi być dostosowany do telefonów tabletów RWD.
Oprogramowanie ma wspomagać hurtowe dodawania kartotek w programie
magazynowym w oparciu 0 modele, rozmiary, kolory, skład tkanin.
Wspomaganie obsługi zleceń specjalnych szycia..
-

i

i

będzie wykorzystywany do właściwej organizacji sprzedażowej
bezpiecznego garnituru. Cały system lT przeznaczony jest do sprzedaży jako handel
internetowy.

Specjalistyczny system

IT

Komputer 7 szt.,
Min. Dane techniczne:
- Procesor czterordzeniowy Intel Core
-

Dysk 24OGB FLASH SRT + lTB

-

Pamięć RAM 8GB

i5
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Kartę graficzną NWIDIA Quadro 2000
Jeden z tych komputerów ma być wyposażony w program powiększający dla osób

słabowidzących
Drukarka do etykiet termo transferowa 2 szt.,
Rozdzielczość od 200 do 600

DPI

Szerokość druku do 108,4mm
Prędkość druku do 300mm/sek
Interfejs wejście na kartę SD, 2* USB host na podłączenie np. klawiatury, skanera, USB2.0 Hispeed do komunikacji z PC, Ethernet 10/100
Kody kreskowe Code 39, Code 93 Interleaved 2/5, Code 39 Full ASCII Ident and lead code of
Code 128

A, B, C

Sprzęt ten będzie przeznaczony do etykietowania wyprodukowanych garniturów.
Bezprzewodowy czytnik laserowy 2 szt.
- źródło światła: do 650nm Laser
- Materiał wykonania: ABS+PC
Metoda skanowania: ręczne
- Potwierdzenie (światło): dioda LED
- Potwierdzenie (dźwięk): dwa rodzaje emitowanego dźwięku
Interfejs: USB
Sprzęt ten przeznaczony będzie do weryfikacji oraz rozliczania produkcji garniturów.
—

3.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposób dokonywania oceny ich spełnienia
a) Termin związania ofertą — 30 dni
b)

4.

5.

Termin realizacji zamówienia — do dnia 31.12.2018
Firma umożliwia zmianę umowy w zakresie warunków
zamówienia

i

terminu dostarczenia

Kryteria oceny

Punktacja

Kryterium
Cena

80%

Gwarancja

20%

Sposób oceny
Stosunek ceny najniższej
oferty do ceny badanej
oferty mnożymy przez 80
Stosunek gwarancji badanej
do
oferty
gwarancji
najdłuższej mnożymy prze 20

Termin sposób składana ofert
a) Ofertę należy złożyć do dnia: 21.12.2018 (decyduje data wpływu)
b) Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Stróża 927. 32-432 Pcim lub na adres e-mail: asgarnitexbiuro@gmail.com
i

c)

Ofertę należy złożyć wraz z uzupełnieniem: podpisanym oświadczeniem oraz
załącznikiem parametry techniczne (wzór oświadczenia oraz załącznika dotyczącego
parametrów technicznych załączony do zapytania ofertowego)
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Warunki otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 24/12/2018 o godzinie 9:00
w siedzibie firmy
e) W toku badania oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert
f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
d)

i

6.

Wykluczenia

z

możliwości składania ofert:

Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
zZamawiającym. Za podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zasięgania zobowiązań w
imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 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 PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego |ub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
i

7.

Uwagi:

Zamawiający informuje, iż z zastrzeżeniem danych osobowych oraz tajemnicy
przedsiębiorstwa, złożona oferta stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o
dostępie do informacji publicznej iw przypadku zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako
tajemnicy, oferta zostanie odrzucona
2) nie dopuszcza się możliwości dostarczenia maszyn demonstracyjnych |ub powystawowych;
3) wszystkie maszyny akcesoria stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia muszą być:
a) fabrycznie nowe, nigdy wcześnie nieużywane, nieposiadające śladów użytkowania, nie
dotknięte żadną wadą fizyczną oraz wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
b) nowo wytworzone, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r.,
c) wysokiej jakości, spełniającymi obowiązujące normy oraz wymagania Zamawiającego;
4) dostarczone maszyny muszą być wyposażone we wszystkie elementy niezbędne do ich
uruchomienia prawidłowej pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych
elementów przez Zamawiającego;
5) dostarczone maszyny muszą posiadać: instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty
oraz wszystkie inne niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu urządzeniach;
6) wszystkie dokumenty załączone do dostarczonych maszyn muszą być sporządzone w
języku polskim lub przetłumaczone na język polski w formie papierowej/drukowanej lub na
nośnikach CD/DVD, za wyjątkiem kart gwarancyjnych maszyn, które muszą być w formie
papierowej/drukowanej;
7) dostarczone maszyny muszą być objęte minimum standardową gwarancją, tzn. taką, jaka
jest powszechnie stosowana dla danej maszyny/SYSTEM tj. której minimalny okres dla danej
maszyny oraz warunki realizacji zostały określone przez producenta maszyny;
8) gwarancje na maszyny/SYSTEM zaoferowane przez wykonawcę, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się automatycznie postanowieniami
1)

i

i

i
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umowy na wykonanie zamówienia nie mogą ulec zmianie, a bieg ich będzie liczony od daty
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
8.

i

Dodatkowe informacje:
w razie wątpliwości potrzeby uszczegółowienia zapytania, informacje można uzyskać pod
numerem tel. +48 603 601 811
i
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do zapytania ofertowego
Tabela potwierdzające spełnienie kryteriów technicznych1
Tabela wymagań
Oferowane
produktu1

Wymagania

[TAK

Specjalistyczny system
system zamówień internetowych BZB (handel
internetowy),
1. Internetowy panel klienta
- prezentowanie listy towarów z oferty
- kategoryzacja filtrowanie produktów
praca z wieloma magazynami
- indywidualne dostosowanie listy kolumn, wtym
informacje dodatkowe (zdjęcia, opisy)
- prezentowanie stanów magazynowychjako stan
rzeczywisty (liczba) lub jako stan opisowy (dużo,
mało itp.)
- prezentowanie cen indywidualnych kontrahenta
informacja o bieżącym stanie rozrachunków
kontrahenta (przydzielonyoraz dostępny kredyt
kupiecki, przeterminowane płatności, bieżące saldo)
pojedyncze oraz zbiorcze dodawanie produktów do

/ NIE]

IT

wymagane

i

—

—

—

koszyka

dwuetapowy proces podsumowania koszyka,
wybór form płatności dostawy, możliwość
umieszczania uwag do zamówienia
- historia zamówień wraz ze statusem bieżącego

-

i

etapu realizacji
- możliwość dwuetapowej realizacji zamówień
(zamówienia rezerwujące)
wgląd do listy zobowiązań
- możliwość przeglądania pobierania plików PDF z
fakturami
—

i

Internetowy Panel administratora
- tworzenie użytkowników systemu
- zarządzanie wyświetlaniem towarów
- kreator zaawansowanych filtrów indywidualnych
2.

*

i

Proszę odpowiedzieć, czy oferowane przez Państwa produkty spełniają dane parametry
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struktury drzewa kategorii
- definiowanie form płatności transportu
- obsługa banerów reklamowych
- obsługa informacji technicznych kierowanych do
klienta, zarządzanie zatrzymaniem technicznym
systemu
menedżer zakładek dodatkowych
- menedżer plików
- kreator statusów zamówień

~*

Unia Europejska
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—

Moduł handlowca
- możliwość tworzenia użytkownikówwłasnych typu
"handlowiec" o zwiększonych uprawnieniach
- możliwość składania zamówień w imieniu swoich
kontrahentów
- wybór kontrahenta podczas pracy w module klienta
- możliwość ustanowienia opiekunów handlowych
kontrahentów
- przegląd zamówień składanych przez różnych
kontrahentów
możliwość decydowania o skierowaniu złożonych
zamówień do realizacji
3.

—

4. Wdrożenie:
-

utworzenie środowiska dla pracy aplikacji
utworzenie internetowej bazy danych MySQL
pierwsze uruchomienie aplikacji internetowej

i

programu synchronizującego
- wykonanie wstępnych ustawień na podstawie
ustaleń indywidualnych
podłączenie do bazy MSSQL
- dostosowanie adresu serwisu BZB (modyfikacja
wizerunkowa)
- pomoc w dostosowaniu aplikacji oraz ustawienie
—

harmonogramów
- wsparcie serwisowe via e-mail
system sprzedaży detalicznej (e-sklep),

wymagane

System ERP modułowy
Podział na moduły funkcjonalne umożliwiające

—

dokładne dostosowanie
konfiguracji systemu do potrzeb klienta.
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Narzędzie do centralnego zarządzania aplikacją:

Pulpit konfiguracyjny

Użytkownicy, licencje, uprawnienia, konfiguracja

stanowisk, profilowanie
bazy danych, parametryzacja systemu itp.
- konfigurowalnyinterfejs
Tworzenie kompozycji interfejsu dostosowanych do
indywidualnych potrzeb
poszczególnych stanowisk pracowniczych.
-

Możliwość tworzenia własnych modułów

interfejsem systemu
definiowalne moduły własne
W pełni zintegrowane

z

dostęp do logiki biznesowej systemu.
Możliwość tworzenia rozwiązań
uruchamianych w procesie systemu zintegrowanych
z jego interfejsem.
Reagowanie na zdarzenia w systemie, elastyczne
dostosowanie go
do procesów biznesowych zachodzących w
przedsiębiorstwie.

- Pełny

-Możliwość definiowania własnych klawiszy skrótów

-Własne typy dokumentów
własne
Możliwość tworzenia własnego układu list,
zawartości widoczności kolumn.
Możliwość definiowania filtrów dokładnie według
potrzeb użytkownika.

- Gridy i filtry
i

Profilowanie kartoteki kontrahentów
Możliwość profilowania kartotek kontrahentów oraz

-

związanych

z

nimi

dokumentów, rozrachunkówi innych obiektów
powiązanych według
dowolnych kryteriów, np. regionów geograficznych,
grup, cech itp.

Sprzedaż z dowolnych, ręcznie wskazanych dostaw,
- Obsługa kodów dostaw
Numery seryjne, numery serii/partii. ,
—
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Wraz z nimi wydania odbiorcy przyjęcia dostawcy.
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Rozbudowane pola własne
Dla dokumentów oraz kartotek różnych typów —
m.in. pola definiowalne,
pola typu słownik oparte na dowolnej definicji, pola
będące wynikiem zapytania SQL.

-

własne
Oznaczanie komentowanie obiektów według
własnych kryteriów.
Obsługa podpisu elektronicznego przy wydrukach

- Flagi
-

i

—

PDF,
-

Biblioteka dokumentów

-Homebanking
Wczytywanie rozliczanie wyciągów bankowych
- Zbiorcze wysyłanie faktur pocztą elektroniczną
- Płatności masowe
- Rozbudowane kartoteki powiązane
- Możliwość filtrowania kartotek według kryterium
wyznaczonego zapytaniem SQL.
Rozbudowane kryteria filtrowania dla kartotek
stałych.
i

—

.

Zlecenia

Powiązanie z kartoteką zleceń dokumentów
handlowych oraz magazynowych,
a także obsługa w schematach importu w
księgowości. Biblioteka dokumentów
informatory dla zleceń. Możliwość powiązania
zleceń z działaniami.
i

Profilowanie wydruków
Możliwość ustawienia domyślności wydruku w
kontekście użytkownika,
magazynu czy stanowiska komputerowego.

-

Profilowanie magazynów
- Możliwość ustawienia uprawnień użytkownika w
kontekście wybranego magazynu
Instancje parametrów
—
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ustawienia instancji parametrów w
kontekście użytkownika.
- Pola własne dla pozycji dokumentów handlowych
- Podpisywanie elektroniczne plików komunikacji
- Mechanizm wyszukiwania danych adresowych
- Bankowość on-line
- Automatyczne umieszczanie faktur elektronicznych
w bibliotece dokumentów
- Kontrolki Iist rozwijanych : wyszukiwaniem
instynktowym
-Wspomaganie hurtowego dodawania kartotek w
programie magazynowym w oparciu 0 modele,
rozmiary, kolory, skład tkanin.
—Wspomaganie obsługi zleceń specjalnych szycia na
miarę z obsługą zaliczek , wbudowany w system ERP
system kart lojalnościowych (handel internetowy),
system wyposażony w rabaty dla klientów dla
poszczególnychsymbolów lub grup klientów

- Możliwość

Specjalistyczny system IT będzie przeznaczony do
właściwej organizacji sprzedażowej bezpiecznego

garnituru
Oprogramowanie Sklepu ma zawierać wszystkie
niezbędne narzędzia integracje do profesjonalnej
sprzedaży online: nowoczesne płatności, dwustronną
integrację z Allegro, obsługę kurierów, magazynów,
sklep na Facebooku oraz porównywarki cen
Sklep musi być dostosowany do telefonów tabietów

Unia Europejska
$

,

„W,„

i

wymagane

wymagane

wymagane

i

i

wymagane

RWD.

Oprogramowanie ma wspomagać hurtowe
dodawania kartotek w programie magazynowym w
oparciu 0 modele, rozmiary, kolory, skład tkanin.

wymagane

Komputer 7 szt.
-

Procesor czterordzeniowy Intel Core i5

- Dysk 24OGB FLASH SRT + 1TB

wymagane
wymagane

-

Pamięć RAM 8GB

wymagane

-

Kartę graficzną NWIDIA Quadro 2000

wymagane

Jeden

wymagane

tych komputerów ma być wyposażony w
program powiększający dla osób słabowidzących

-

z

Drukarka do etykiet termo transferowa 2 szt.
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Rozwi. Qeqionameqo

wymagane

Szerokość druku do 108,4mm

wymagane

Prędkość druku do 300mm/sek

wymagane

wejście na kartę SD, 2* USB host na podłączenie np.
klawiatury, skanera, USBZ.O Hi—speed do komunikacji
z PC, Ethernet 10/100,
Kody kreskowe Code 39, Code 93 Interleaved 2/5,
Code 39 Full ASCII Ident and lead code of Code 128

wymagane

wymagane

A, B, C

Sprzęt ten będzie przeznaczony do etykietowania
wyprodukowanych garniturów.

-

wymagane

Bezprzewodowy czytnik laserowy 2 szt.
źródło światła: do 650nm Laser
wymagane

—

Materiał wykonania: ABS+PC

wymagane

-

Metoda skanowania: ręczne

wymagane

-

Potwierdzenie (światło): dioda

-

Potwierdzenie (dźwięk): dwa rodzaje emitowanego

LED

wymagane
wymagane

dźwięku
-

Interfejs: USB

wymagane

-

Sprzęt ten przeznaczony będzie do weryfikacji oraz

wymagane

rozliczania produkcji garniturów.
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

miejscowość, data
Nazwa firmy

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam,

iż

kapitałowe lub osobowe

firma ...................................................... nie jest powiązana przez powiązania
z

firmą Anna Buksiak Zakład Krawiecki

AS

~ Garnitex lub osobami

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy Anna Buksiak Zakład Krawiecki
Garnitex lub osobami wykonującymi w imieniu firmy Anna Buksiak Zakład Krawiecki
czynności związanych

przygotowaniem

z

i

AS

—

AS

-

Garnitex

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,

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 PO,
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.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu
terminu składania ofert.

Oferujemy ............ letnią gwarancją od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na
Specjalistyczny system

IT

i

na sprzęt

IT
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