……..…………………………..
……...………………………….
……...………………………….
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2016 / RPO WSL
W związku z realizacją projektu pt.” Implementacja nowoczesnych rozwiązań informacyjno komunikacyjnych w procesach: handlowym i zarządczym, celem automatyzacji działania oraz
stworzenia warunków technicznych do dalszego rozwoju”, złożonego w ramach konkursu
nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.3
„Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, typ projektu „Wdrożenie
nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych
przedsiębiorstw” - Firma MERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 43-100 Tychy,
ul. Przemysłowa 70 - zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia, szczegółowo
wskazanego w niniejszym zapytaniu.
1. ZAMAWIAJĄCY
MERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-100 Tychy
Ul. Przemysłowa 70
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie
kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych wartości niematerialnych i prawnych, wg poniższej
specyfikacji :
L.p.
1.

Przedmiot
zamówienia
Oprogramowanie klasy
ERP z licencjami
Kod zamówień CPV
48000000-8

Rodzaj
Nowe wartości
niematerialne i
prawne

Specyfikacja/ parametry techniczne
Klasa produktu - ERP (Enterprise Resource
Planning), silnik bazodanowy -MS SQL 2016,
integracja z warstwą aplikacyjną - MS Office
System, obsługa elektronicznej
wymiany danych – EDI (epp, eBISXML, z
możliwą implementacją innych standardów),

wielooddziałowość rozwiązania ON-Line; OffLine - pełna replikacyjność, częściowa
wielojęzyczność, maksymalny rozmiar bazy
danych > 1 TB, maksymalna ilość
jednoczesnych sesji aplikacji - 2000,
transakcyjność pełna - Fuli Recovery, warstwa
aplikacyjna klienta – MS Visual Studio.

2.

Oprogramowanie
WMS z licencjami
Kod zamówień CPV
48000000-8

3.

Oprogramowanie
serwera baz danych
ERP i WMS

Nowe wartości
niematerialne i
prawne

Nowe wartości
niematerialne i
prawne

Klasa produktu - WMS (Warehouse
Management Ssytem), silnik bazodanowy
rozwiązania - MS SQL 2016, integracja on-line
z systemem ERP Subiekt poprzez
elektroniczną wymianę danych – dokumentów,
rozwiązanie działające ON-Line w ramach
bezprzewodowej i przewodowej sieci
komputerowej; częściowa wielojęzyczność,
maksymalny rozmiar bazy danych > 1 TB,
maksymalna ilość jednoczesnych sesji aplikacji
– 2000, ograniczona do ilości posiadanych
licencji, transakcyjność pełna - Fuli Recovery.

640 procesorów logicznych, 64 vCPUs/VM,
1TB pamięci/VM, 64 węzłów/klaster

Kod zamówień CPV
48000000-8

4. WARUNKI NIEZBĘDNE DO SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, dostosowania, wdrożenia

- w/w oprogramowania

informatycznego, w tym licencji oraz szkolenia personelu, zgodnie ze specyfikacją punktu 3, w
terminie umożliwiającym uruchomienie Systemu, najpóźniej w dniu 31 marca 2017r.
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt. 7. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu
związania ofertą.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym z Beneficjentem (Zamawiającym) osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem
(Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
(Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty, które w okresie udzielania zamówienia pozostają
z Beneficjentem (Zamawiającym) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Beneficjenta przy udzielaniu zamówienia.

5. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena – waga 60%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów - 60
2. Termin wykonania zamówienia
punktów - 40

– waga 40%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba

Maksymalna ilość punktów łącznie – 100
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru:
Liczba punktów = C + TW, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium
ceny oferty, TW oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium termin wykonania zamówienia.
Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z
matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania
- 100 punktów.
Liczba punktów dla kryterium ceny oferty będzie wyliczana wg wzoru:
C = N/B x W
Gdzie:
C – liczba punktów w kryterium cena,
N - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych ofert,
B - cena oferty badanej (przeliczanej),

W – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 60 pkt.
Cena podana w ofercie powinna zawierać cenę jednostkową netto, za każdą wartość niematerialną i
prawną, wskazaną w punkcie 3 oraz cenę jednostkową brutto. Przewiduje się możliwość złożenia
ofert do każdej pozycji odrębnie oraz oferty łącznej. W przypadku składania oferty łącznej - oferta
powinna zawierać cenę łączną netto i brutto oraz ceny poszczególnych programów, wskazanych w
punkcie 3.
W przypadku kryterium - termin wykonania – zadeklarowanie terminu, zgodnego z zapytaniem
ofertowym, umożliwia uzyskanie maksymalnej ilości punktów tj. 40. Jakiekolwiek wydłużenie
tego terminu spowoduje zmniejszenie ilości punktów w proporcji minus 1 punkt za każdy 1 dzień.

6. KRYTERIA WYBORU
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria podane w punkcie 5.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która spełnia warunki dostępowe określone w
punkcie 4 oraz która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia
w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

wyjaśnień

Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę,
którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W sytuacji odrzucenia ofert z powodu, iż kwota ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z
wybranymi oferentami.
Wykluczeni z możliwości realizacji zamówienia zostaną oferenci, którzy złożą oferty po terminie, w
sposób niezgodny z punktem 7, a także podmioty wykluczone zgodnie z punktem 4.

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
b) Oferty można składać do dnia 20.12.2016 r. w siedzibie Zamawiającego.
c) Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się
datę i godzinę jej wpływu do siedziby Firmy bądź na jej adres mailowy.
d) Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (w przypadku składania oferty w formie
papierowej).
e) Dopuszcza się złożenie oferty drogą mailową. W takim przypadku oferent powinien ją przesłać w
terminie wskazanym w punkcie b) na adres: magda@mera24.pl
f) Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.

8. DO ZAPYTANIA DOŁĄCZONO WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU POWIĄZAŃ
OFERENTA Z ZAMAWIAJĄCYM.

Tychy 06.12.2016r.

……………………………………………..

(dokładna nazwa z adresem lub pieczęć Wykonawcy )
…………………………………
Miejscowość, data

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
(Zamawiającym)
Niniejszym oświadczam, iż jako Wykonawca nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo
z Beneficjentem projektu (Zamawiającym), czyli z :
MERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 70
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem
(Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta
(Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Ponadto potwierdzam, iż Wykonawca nie pozostaje z Beneficjentem (Zamawiającym)
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności Beneficjenta (Zamawiającego) przy udzielaniu zamówienia.

……….……………………………………….
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

