Tuczno, dn. 02.12.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/4.4/2015
na dostawę i instalację oprogramowania
do projektowania algorytmów sterowania maszynami

I.

Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, pn.
„Innowacyjne kuliste minitabletki solne do zmywarek w nowoczesnej technologii prasowania soli",
SOLLEMAN sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zbożowej 7, 09-410 Płock, zaprasza do składania ofert,
w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe, na dostawę oraz instalację oprogramowania do
projektowania algorytmów sterowania maszynami (1 szt.), którego charakterystykę zawarto
w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres wskazany przez Zamawiającego najpóźniej do
dnia 23 grudnia 2015 r.
II. Miejsce, termin i forma składania ofert
Oferty można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście do biura spółki
SOLLEMAN sp. z o.o. zlokalizowanego w Tucznie, na adres: ul. Bydgoska 10, 88-180 Tuczno, lub
przesłać mailem na adres p.tomaszewski@solleman.pl w terminie do dnia 10.12.2015 r.
Datą złożenia oferty jest data jej wpływu do biura Zamawiającego lub data wpływu wiadomości poczty
elektronicznej na wskazany adres e-mail. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie
przewidzianym do składania ofert wskazanym powyżej nie będą oceniane.
Oferty należy składać na załączonym do niniejszego Zapytania Formularzu Ofertowym. Formularz
musi być odpowiednio wypełniony we wskazanych do tego miejscach, zgodnie z podaną w formularzu
informacją, opatrzony pieczątką firmową Oferenta oraz podpisany przez osoby upoważnione do
reprezentowania Oferenta. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane. Do formularza
oferty można załączyć dodatkowe załączniki w postaci np. specyfikacji oferowanego przedmiotu
zamówienia.
Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.
Osobą do kontaktu jest Przemysław Tomaszewski:
tel.: +48 884 990 852, e-mail: p.tomaszewski@solleman.pl
III. Termin ważności oferty
Termin związania ofertą powinien wynosić nie mniej niż 60 dni od dnia złożenia oferty. Oferent może
zaproponować dłuższy termin obowiązywania złożonej oferty.
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IV. Kryteria oceny ofert
LP.

Kryteria wyboru

Waga
kryterium

Punktacja

3

Maksymalnie 10 punktów, stosując poniższy wzór:
Lc = Cmin / Co * 10 pkt, gdzie:
Lc - Liczba punktów w kryterium „cena”,
Cmin - Najniższa cena netto spośród złożonych
ofert (w PLN),
Co - Cena netto ocenianej oferty (w PLN).

1

Maksymalnie 10 punktów, stosując poniższy wzór:
Lc = Dmin / Do * 10 pkt, gdzie:
Lc - Liczba punktów w kryterium „Termin dostawy”,
Dmin– Najkrótszy termin dostawy (w dniach),
Do –Termin dostawy ocenianej oferty (w dniach).

Cena netto*
1

2

(łączna cena wraz z kosztem
dostawy i instalacji)

Termin dostawy
oprogramowania (w dniach)
Termin dostawy nie może być
późniejszy niż 23 grudnia 2015r.

* w przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu dokonania oceny przez
Komisję Konkursową

V. Wybór oferty
Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji,
bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Sumę punktów dla każdej oferty
stanowi iloczyn poszczególnych kryteriów i ich wag. Punktacja w poszczególnych kryteriach oceny
zaokrąglana będzie w górę do dwóch miejsc po przecinku.
Brak odniesienia się w ofercie do któregokolwiek spośród kryteriów punktowanych, wyszczególnionych
w pkt IV, będzie skutkować przyznaniem 0 pkt za dane kryterium.
Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny
uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na remisowy
wynik ich oceny, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentami.
W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, uchyli się od podjęcia
prawnego zobowiązania do realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru
najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.
W przypadku, gdy cena wykonania zamówienia w złożonych ofertach przekroczy wartość środków
finansowych przeznaczonych na realizację tego celu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą
zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe z trzema Oferentami, którzy otrzymali
najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny.
VI. Postanowienia końcowe
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych oraz nie przewiduje procedury odwoławczej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia w części lub w całości
postępowania ofertowego bez podania przyczyn, bądź jego zamknięcia w całości lub części bez
wyboru którejkolwiek z ofert.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Oprogramowanie do projektowania algorytmów sterowania maszynami (1 szt.)
Zamawiane oprogramowanie stanowi zintegrowane środowisko obliczeniowe do modelowania
i symulacji procesów technologicznych poprzez możliwość projektowania algorytmów sterowania.
Oprogramowanie musi mieć możliwość:
1. Projektowania algorytmów w postaci graficznie łączonych bloków funkcyjnych;
2. Programowania kontrolerów sygnałów sterujących (na bazie sterowników PLC);
3. Wizualizacji oraz nadzorowania procesów technologicznych;
4. Graficznej prezentacji danych z urządzeń wykonawczych oraz sterowników kontrolnych;
5. Tworzenia okresowych zindywidualizowanych/spersonalizowanych raportów;
6. Serwis: wsparcie techniczne z chwilą zgłoszenia.
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...................................., dnia ............................
(miejsce i data przygotowania oferty)

FORMULARZ OFERTOWY
W imieniu firmy

(nazwa, adres siedziby Oferenta, NIP, REGON, dane teleadresowe / ew. czytelna pieczęć)
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
nr 7/4.4/2015 z dnia 02.12.2015 r.
na dostawę i instalację oprogramowania do projektowania algorytmów sterowania maszynami
w ramach realizacji projektu pt.
„Innowacyjne kuliste minitabletki solne do zmywarek w nowoczesnej technologii prasowania soli"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 4.4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
przedstawiam następującą ofertę:

1. Przedmiot oferty (opis podstawowych parametrów – można załączyć osobną specyfikację
lub dokument):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Cena z dostawą i instalacją: ……………… PLN netto + …% VAT = ………….…… PLN
brutto
3. Termin dostawy (w dniach): ………………………………………………………

Termin ważności oferty wynosi 60 dni od dnia jej przygotowania.
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OŚWIADCZENIA OFERENTA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/4.4/2015:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i uznaję się za związanego
określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz że uzyskałem wszelkie
niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, w tym
wymaganiami technicznymi zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam, że posiadam odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania działalności
obejmującej przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego.
4. Oświadczam, że niniejsza oferta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
5. Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a
Oferentem, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
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.
6. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie
przedmiotu Zamówienia w zakresie i terminie określonym przez Zamawiającego w Zapytaniu
ofertowym.

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY (jeśli dotyczy):
1. …

…….……………………………………………………...
(pieczęć firmowa i podpis Oferenta)
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