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Zapytanie ofertowe 
Nr  1/12/2017 

z dnia 12-12-2017 
 

Nazwa postępowania pn.:  
„Zakup i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego klasy B2B” 
 
I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: 
 
PAARI Wagi i Urządzenia Przemysłowe Sp. z o.o. 
Ul. Armii Krajowej 7 
e-mail: a.kornek@paari.pl    
Adres strony internetowej zamawiającego: www.paari.pl   
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot 
niniejszego zapytania jest przedmiotem projektu złożonego w ramach działania 2.1.2 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu dedykowanego systemu 

informatycznego klasy B2B, zgodnie z opisem i specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do  
przedmiotowego Zapytania.  

 
Wszelkie nazwy własne produktów i technologii przywołane w Specyfikacji technicznej do 
zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i 
wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się rozwiązania 
równoważne rozumiane, jako rozwiązania wykonane przez dowolnych producentów przy 
zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w 
pełni kompatybilnych z resztą systemu pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości 
techniczne. 
 

 
Kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  

 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
 
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
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IV. Termin wykonania zamówienia 
 
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do dnia 31-12-2019. 
Zamawiający zaznacza, że w przypadku gdy IZ RPO WO nie wyrazi zgody na przedłużenie 
terminu realizacji projektu - umowa na realizację przedmiotowego zamówienia zostanie 
rozwiązana, chyba że oferent wyrazi zgodę na skrócenie terminu realizacji do terminu 
przewidzianego we wniosku o dofinansowanie Zamawiającego. Powyższe zmiany zostaną 
wprowadzone do umowy z Wykonawcą w formie aneksu. 
 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu: 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki:  

a) Wykonali w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia złożenia oferty, co najmniej jeden 
dedykowany system informatyczny typu B2B, B2C lub B2E, co najmniej na kwotę  
100 000 zł netto i załączyli do oferty wykaz usług potwierdzający ten fakt. 

 
2. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń 
złożonych w ramach oferty. 
 
 
VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu 
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo 
z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które 
złożą następujące oświadczenie w tym zakresie: 
Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  
 
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1. Formularz oferty  
2. Wykaz usług 
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VIII. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
IX. Termin związania ofertą 
 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Przygotowanie oferty: 

1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VII 
niniejszej specyfikacji.  

2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i 
inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 

 
 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
Ofertę należy złożyć: w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, kuriera, poczty 
elektronicznej lub osobiście w siedzibie zamawiającego - do dnia 11-01-2018 do godz. 23:59,  
e-mail: a.kornek@paari.pl 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
  
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.  
 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
 

1. Ocenie podlegać będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.  
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Kryteria oceny ofert  
 
1 - Cena: 70 pkt. 
Ocenie podlega cena łączna netto zamówienia zgodnego ze specyfikacją. Maksymalna 
punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 70 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie 
do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (cena netto najniższa / cena netto danej oferty) * 70 
pkt. 
Brak podania ceny netto lub możliwości jej wyliczenia powoduje odrzucenie oferty. 
 
2 - Okres gwarancji: 30 pkt. 
Ocena dotyczy okresu gwarancji na wdrożony system B2B. Oferta z okresem gwarancyjnym na 
60 m-cy na system (lub dłuższym) otrzymuje maksymalną punktację, tj. 30 pkt. Kolejne oferty są 
oceniane proporcjonalnie do podanego okresu gwarancji na system zgodnie ze wzorem: (okres 
gwarancji na system danej oferty / najdłuższy okres gwarancji na system) * 30 pkt. 
Brak podania okresu gwarancji lub możliwości jej wyliczenia powoduje odrzucenie oferty. 
 
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę wykonawcy, która otrzyma najwyższą liczbę 
punktów przydzielonych w ramach wyżej wymienionych kryteriach. 
 
 
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.   
2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 
3. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
4. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 

się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranymi wykonawcami, 
zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, albo jego unieważnienia bez podania przyczyn, 
odwołania lub zmiany warunków postępowania. 

 
       
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, 
który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany 
zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być 
wprowadzane 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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XVI. Załączniki 
 
Załączniki składające się na integralną część ogłoszenia: 
 

1. Specyfikacja techniczna – załącznik nr 1 

2. Formularz oferty - załącznik nr 2 

3. Wykaz usług – złącznik nr 3 

 


