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Murowana Goślina, dnia 22 grudnia 2017r.  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE CS_12/1.5.2/UE 

Zakup pakietu oprogramowania do zarządzania procesami produkcyjnymi w firmie(MRP). 

1. Określenie zamawiającego 

Control Systems Uzarowicz Hanna 
ul. Dolina 9 
62-095 Murowana Goślina 
NIP 7771020122 
REGON 630343620 
 
Adres do doręczeń: 

Control Systems 
ul. Dolina 9 
62-095 Murowana Goślina 
 
Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia: 
1. Filip Uzarowicz – pełnomocnik, tel.: +48 691 773 816, e-mail: filip.uzarowicz@controlsystems.pl 

2. Określenie trybu zamówienia 

Niniejsze postepowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych 
Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 
w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego” oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 z dnia 10.04.2015 r. 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych – tekst jednolity z 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób: 
1. Zamieszczenie na stronie internetowej Wnioskodawcy – http://controlsystems.pl/pl/fundusze_ue.html 
2. Zamieszczenie na stronie internetowej - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 
 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono zapytanie ofertowe 

http://controlsystems.pl/pl/fundusze_ue.html oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
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4. Określenie przedmiotu zamówienia 

 
4.1  Rodzaj zamówienia 

 
Usługi 

 
4.2  Przedmiot zamówienia 

 
4.2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Kod CPV Nazwa 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy 
informatyczne 

 

4.2.2 Nazwa przedmiotu zamówienia 

 

Zakup pakietu oprogramowania do zarządzania procesami produkcyjnymi w firmie (MRP). 

 

4.2.3 Opis przedmiotu zamówienia 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności firmy Control Systems  

z siedzibą w Murowanej Goślinie poprzez zakup urządzeń pozwalających na poszerzenie oferty  

o innowacyjny systemy automatycznej dystrybucji produktów konsumpcyjnych” w ramach Osi 

priorytetowej 1: „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5 – „Wzmocnienie 

konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 – „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych 

obszarów gospodarki regionu” w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020, planuje się zakup pakietu oprogramowania do zarządzania procesami produkcyjnymi 

w celu poprawy jakości oraz szybkości procesów technologicznego i realizacji zamówień. Pakiet 

powinien mieć następujące funkcje: 

 

• możliwość kalkulacji ceny wyrobu gotowego na podstawie wielu parametrów, 

• możliwość połączenia zasobu produkcyjnego z pracownikiem, 

• możliwość tworzenia zleceń bez konieczności przypisywania pracownika, 

• możliwość przypisania pracowników do zlecenia bez podziału na poszczególne ilości, jakie mają 

wykonać, 

• możliwość ustalenia czasu pracy zasobu na daną ilość wyrobu, 

• wykres Gantta pokazujący obłożenie zasobów produkcyjnych 

• obsługa zasobów produkcyjnych 

• obsługa technologii złożonych 

• weryfikacja braków surowców 

• wprowadzanie technologii oraz określenie parametrów danego procesu produkcyjnego 

• definiowanie receptur dla wytwarzanych produktów 
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• wprowadzanie technologii oraz określenie parametrów danego procesu produkcyjnego, 

• ewidencję wydanych surowców i półfabrykatów uwzględniając indywidualne cech (numer 

seryjny, numer dostawy, kolor), 

• tworzenie kosztorysów wyrobów, 

• kontrolę dostępu za pomocą logowania użytkownika (identyfikator pracownika) oraz 

dokładną informację na temat rzeczywistych czynności skojarzonych z pracownikami i 

wyrobami co prowadzi do kontroli ewentualnych błędów pracownika, 

• tworzenie zleceń produkcyjnych  

• bieżąca rejestracja wykonania czynności lub części czynności przez pracowników produkcji 

przy użyciu paneli dotykowych i/lub czytników kodów kreskowych, 

• generowanie dokumentów wydania surowca na produkcję, 

• możliwość ewidencjonowania odpadów poprodukcyjnych z uwzględnieniem podziału na działy 

produkcji, 

• możliwość dołączania dokumentacji technicznej i produkcyjnej, 

• precyzyjne rozliczanie kosztów wyrobów gotowych uwzględniając faktyczny cykl produkcji, 

• szczegółowe rozliczenie pracowników z wykonanych wyrobów lub zadań (akord), 

• analiza obciążeń poszczególnych gniazd produkcji i pracowników. 
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4.3 Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych 

 
 
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej 
 
 
6. Termin wykonania zamówienia 
 

do 30.12.2017 r. 
 
Spełnienie tego warunku Zamawiający zweryfikuje na podstawie terminu dostawy w dniach liczonego od 
podanego niżej  terminu ważności oferty. 
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7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 
 

Warunek Sposób oceny spełnienia warunku 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym 

mowa w punkcie 18 niniejszego zapytania 

Oświadczenie Wykonawcy stanowiące element 

formularza oferty. 

Wykonawca spełnia warunki dotyczące: 

• posiadania uprawnień do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania, 

• posiadania wiedzy i doświadczenia, 

• dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

• sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Oświadczenie Wykonawcy stanowiące element 

formularza oferty. 

Wykonawca oświadcza, iż podana cena jest ceną 

całkowitą brutto zawierającą wszystkie koszty 

związane z dostawą  

Oświadczenie Wykonawcy stanowiące element 

formularza oferty. 

Wykonawca wyraża zgodę na następującą 

formę płatności: 90% przedpłaty w terminie 7 dni 

od dnia zamówienia na podstawie faktury 

proforma, 10% w terminie 14 dni od dnia 

przekazania przedmiotu zamówienia(podpisanie 

ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego).  

Oświadczenie Wykonawcy stanowiące element 

formularza oferty. 

8. Informacja na temat wadium 

Zamawiający nie oczekuje wpłaty wadium przez Wykonawców 

9. Opis sposobu dokonywania oceny, kryteria wyboru oferty oraz kryteria oceny. 
 

Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o kryteria wskazane poniżej. Sposób wyliczenia punktów nastąpi 

przy zastosowaniu poniższych wzorów oraz wytycznych. 

 
9.1 Kryteria oceny oferty 

 
9.1.1 Cena netto przedmiotu zamówienia(maksymalnie 70 pkt. = waga 70%) 

 
Podana w PLN – polskich złotych albo innej walucie. W przypadku uzyskania ofert w 

walutach innych niż PLN do przeliczenia kursu przyjęty będzie kurs sprzedaży NBP z dnia 

poprzedzającego dzień otwarcia ofert. W przypadku gdy Narodowy Bank Polski nie publikuje dla 

danej waluty kursów sprzedaży, do dokonywania przeliczeń należy zastosować kursy średnie 

NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert. 
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  Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru: 

 

𝑃! =
!!
!!
∗ 100 ∗ 70% , gdzie 

 
𝑃! − otrzymana ilość punktów za kryterium ceny 
𝐶! − cena netto oferty z najniższą ceną 
𝐶! − cena netto oferty rozpatrywanej 
 

9.1.2 Okres bezpłatnego wsparcia technicznego – liczba miesięcy(maksymalnie 20 pkt. = 
waga 20%) 

 
Gwarancja podana w miesiącach. Punktacja będzie obliczana na podstawie wzoru: 
 

𝑃! =
!!
!!
∗ 100 ∗ 20% , gdzie 

 
𝑃! − otrzymana ilość punktów za kryterium okresu bezpłatnego wsparcia technicznego 
𝐺! − okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem wsparcia 
𝐺! − okres bezpłatnego wsparcia w rozpatrywanej ofercie 

 
9.1.3 Termin dostawy – liczba dni(maksymalnie 10 pkt. = waga 10%) 

 
 

Termin dostawy podany w dniach od momentu podpisania umowy. Punktacja będzie obliczana 
na podstawie wzoru: 
 

𝑃! =
!!
!!
∗ 100 ∗ 10% , gdzie 

 
𝑃! − otrzymana ilość punktów za kryterium terminu dostawy 
𝑇! − termin dostawy podany w ofercie z najkrótszym terminem dostawy 
𝑇! − termin dostawy zawarty w rozpatrywanej ofercie 

 
 
9.2 Informacje o przyznawanej punktacji 
 

9.2.1 Jeżeli punkty otrzymane na podstawie kryteriów 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 dadzą wyniki wyrażone w 

ułamkach, zostaną one każdorazowo i dla każdej oferty zaokrąglone w dół do liczb całkowitych.  

 

9.2.2 Oferty niekompletne(bez odpowiedzi na wszystkie powyższe kryteria) zostaną wykluczone. 

 

9.2.3 Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych 

w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do maksymalnej wartości 100 pkt. 

 

9.2.4 Ilość punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę 

oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

 

 
10. Miejsce i termin składania ofert 

 



	
	

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	

Strona 7 z 13 
	

Ofertę należy złożyć pod adresem (adres do doręczeń podany w punkcie 1 niniejszego zapytania), w dni 
robocze w godzinach od 08:00 – 16:00. 
 
Oferta musi wpłynąć do dnia 29 grudnia 2017r., do godziny 16:00 

 
11. Termin i miejsce otwarcia ofert 

 
Otwarcie ofert nastąpi pod adresem adres do doręczeń podany w punkcie 1 niniejszego zapytania. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2017r. o godz. 17:00 

 

12. Termin związania ofertą 

30 dni 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

13. Informacje o wyniku postępowania 

Informacje o wyniku postępowania przekazana zostanie każdemu podmiotowi, który złożył ofertę(na 

wskazany przez niego adres e-mail) oraz umieszczone 15 grudnia 2017 na stronie internetowej 

www.controlsystems.pl. Na wniosek podmiotu, który złożył ofertę istnieje możliwość wglądu do 

protokołu wyboru oferty. 

14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 

Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów. 

15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

16. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

17. Sposób przygotowania i złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

 

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie lub w postaci 

wydruku komputerowego), zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

 

Wykonawca winien załączyć do składanej oferty wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia 

wyszczególnione w niniejszym zapytaniu. 

W celu zapewnienia niezbędnego stanu integralności oferty prosimy zaparafować każdą zapisaną stronę 

oferty, dokonać numeracji stron lub kartek oraz całość spiąć lub zszyć. 
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Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w kopercie zamkniętej i 

zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do 

momentu otwarcia ofert. 

Kopertę należy opisać: 

a. nazwą i adresem wykonawcy 

b. nazwą i adresem zamawiającego 

c. adnotacją „OFERTA” 

d. nazwą przedmiotu zamówienia 

e. adnotacją „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT” 

 

Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane. 

 

18. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych) 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy(dostawcy), którzy nie są powiązani z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 

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: 

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

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

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

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli, 

e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

Wykonawca(dostawca) dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, które stanowi 

część formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

 
19. Zawarcie umowy 
 

Oferta zwycięska zostanie wybrana niezwłocznie po upływie terminu oceny ofert. Sam wybór oferenta 

nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego. Oferent, który wygra konkurs ofert 

zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż 

przed upływem terminu związania ofertą na warunkach określonych w ofercie. 
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Zaproponowane w ofercie warunki zostaną uwzględnione w Umowie i pozostaną stałe przez cały okres 

realizacji zamówienia. 

 

Oferent zobowiązuje się do załączenia kar umownych związanych z niedotrzymaniem terminu realizacji 

zawartym o Ofercie. Minimalna wartość kary będzie wynosiła 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy 

dzień opóźnienia dostawy liczony od dnia dostawy zawartej w Umowie. 

 

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia Umowy, Zamawiający wybierze 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.  

 

20. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia 

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

21. Pozostałe informacje 

 

Złożenie Oferty oznacza akceptację przez Oferenta wszystkich warunków niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny oraz pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego 

działania, w szczególności do akceptacji oferty w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do 

składania wyjaśnień czy powodów akceptacji odrzucenia oferty. 

 

Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki 

poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem Oferty. 
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Załącznik nr 1. Wzór oferty 
 

FORMULARZ OFERTY 

 

ZAMAWIAJĄCY  

Zamawiający: Control Systems Uzarowicz Hanna 
Ul. Dolina 9 
62-095 Murowana Goślina 
NIP: 777-102-01-22 

Przedmiot zamówienia: Zakup pakietu oprogramowania do zarządzania procesami 
produkcyjnymi w firmie(MRP). 

WYKONAWCA  

Nazwa Wykonawcy:  

Adres Wykonawcy:  
 

Oświadczenia: Niniejszym oświadczam, że Wykonawca(Dostawca) spełnia warunki 

dotyczące: 

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania, 

• posiadania wiedzy i doświadczenia, 

• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

• sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Niniejszym oświadczam, że podana cena jest ceną całkowitą brutto 

zawierającą wszystkie koszty związane z dostawą, przeszkolenie, 

przekazaniem i uruchomieniem gotowych do pracy urządzeń we 

wskazanym przez zamawiającego miejscu na terenie Województwa 

Wielkopolskiego 

Wykonawca wyraża zgodę na następującą formę płatności: 90% 

przedpłaty w terminie 7 dni od dnia zamówienia na podstawie faktury 

proforma, 10% w terminie 14 dni od dnia przekazania przedmiotu 

zamówienia(podpisanie ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego). 

WARUNKI OFERTY  

Przedmiot oferty (według oznaczeń 
Wykonawcy): 

 

Specyfikacja przedmiotu oferty: Zawarta w Załącznik 3. 
Wykonawca niniejszym potwierdza pełną zgodność specyfikacji 
przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego określonymi 
w zapytaniu ofertowym oraz oświadcza, że wszelkie rozbieżności 
w zakresie specyfikacji rozstrzygane będą na podstawie treści 
zapytania. 
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Termin związania ofertą (nie krótszy, 
niż 30 dni): 

 

Całkowita cena brutto oferty  

Okres bezpłatnego wsparcia 
technicznego – w miesiącach 

 

Termin dostawy – w dniach od dnia 
podpisania Umowy(termin dostawy 
nie może spowodować przekroczenia 
terminu realizacji zamówienia 
określonego w zapytaniu ofertowym): 

 

Osoba do kontaktu ze strony 
Wykonawcy (imię, nazwisko, numer 
telefonu, e-mail) 

 

Załączniki (wymienić dokumenty 
załączone do formularza oferty): 

Załącznik 3. Specyfikacja przedmiotu oferty 
Załącznik 2. Oświadczenie o braku powiązań 

Miejscowość, data, podpis osoby 
reprezentującej Wykonawcę i pieczęć 
Wykonawcy: 
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Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań. 
 
 
 
 
 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pakietu oprogramowania do 

zarządzania procesami produkcyjnymi w firmie(MRP) dla Control Systems Hanna Uzarowicz, ul. Dolina 9, 62-095 

Murowana Goślina, oświadczam/-y, że nie podlegam/-y indywidualnie lub (w przypadku wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia) razem z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie poniższych zapisów: 

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, mając świadomość, iż zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie 

będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PzP zgodnie z art. 3 ustawy PzP, nie mogą być 

udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo oświadczam, iż nie mam/-y powiązań 

osobowych, ani powiązań kapitałowych z Zamawiającym, tj. Control Systems Hanna Uzarowicz; Dolina 9; 62-095 

Murowana Goślina, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiem/-y 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, polegającej w szczególności na: 

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

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

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. 

 

 

Miejscowość………………………………….dnia………………………………………2017 roku. 

 

 

 

………………………………………………. 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3. Specyfikacja przedmiotu oferty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


