
                          
 

 
Projekt  
„Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B  
umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych”  
współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

 
Łódź, dn. 06 marca 2015 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr  04/2015/B2B 

 
DOTYCZY:  
zakupu sprzętu 

  
  

Szanowni Państwo! 
 

W związku z rozpoczęciem  procesu  zbierania ofert związanych z realizacją zadań określonych we 
wniosku do programu 8.2, projektu „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego 
wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej,  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup.  

Na potrzeby niniejszego postępowania przyjęto następujące nazewnictwo: 
Zakłady Chemiczne Organika SA – Zamawiający 
Firma składająca Ofertę na zapytanie – Oferent 
„Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług 
wymiany i przetwarzania danych” -  Projekt 

 
 

I. INFORMACJE O PROJEKCIE 

Projekt zaplanowano na okres 01.11.2013-30.04.2015.  
Celem projektu jest uruchomienie w Z. Ch. Organika S.A. rozwiązania informatycznego B2B, 

umożliwiającego kompleksową obsługę procesu elektronicznej wymiany z kooperującymi 
przedsiębiorcami (i towarzyszących mu procesów działań wewnętrznych przedsiębiorstwa) z 
wykorzystaniem elektronicznego dokumentu i maksymalnej eliminacji działania z wydrukiem 
papierowym, a także usługę zaawansowanego przetwarzania danych kooperantów. 

W ramach projektu realizowane są m.in. zadania takie jak: zakup licencji systemu B2B, zakup usług 
szkoleniowych i wdrożeniowych związanych z uruchomieniem systemu, zakup infrastruktury 
informatycznej, w tym serwerowej i stacji roboczych, instalacje i konfiguracja infrastruktury. 

 

 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 



                          
Celem niniejszego zapytania jest wyłonienie Oferenta realizującego dostawę sprzętu/usług w 
ramach Projektu.  
W ramach dostawy/usługi, Oferent zobowiązuje się do: 

 

 

III. WYMAGANIA 

Do udziału w konkursie dopuszczone są podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki formalne: 
-  brak powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym1. 

Niespełnienie jakiegokolwiek warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty Oferenta.  
 

IV. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1) Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 

2) Oferta musi zawierać minimum: 
                       Cenę netto realizacji poszczególnego działania,   

Termin płatności  
Termin ważności oferty 
Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań (wg wzoru zgodnie z Załącznikiem nr 1). 
 

3) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być podpisana przez osobę do tego 
uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 
 

4) Ważność oferty nie może być krótsza niż 21 dni 
 

5) Dopuszcza się złożenie oferty w wersji: 
a) papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego: Organika SA ul. Ciasna 21a, 93-531 Łódź 
b) za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego  
c) w wersji elektronicznej na adres mailowy: ofertyb2b@organika.com.pl 
W wskazanych powyżej przypadkach decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 
 

Termin składania ofert: 16.03.2014 r. do godziny 10.00 
 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

 
Zamawiający dokona wyboru Oferenta, którego oferta: 

                                                 
1
 Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się 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, polegające w szczególności na: 

- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
- Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; 

- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

lp. Działanie Szczegółowy opis działania 

1 Dostawa sprzętu 

 
Stacjonarne czytniki do identyfikacji dokumentu poprzez kody kreskowe: 
Czytnik Metrologic MS 9520 Voyager KB szary (3 sztuki) 
 

mailto:ofertyb2b@organika.com.pl


                          
1. odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w części IV niniejszego zapytania,  

2. spełni wszystkie wymagania formalne dotyczące sposobu i terminu złożenia oferty 

przedstawione w części IV niniejszego zapytania  

3. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z ww. kryteriów, oferta zostanie odrzucona i nie będzie   

podlegać dalszej ocenie. 

 

4. zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyska największą łączną liczbę punktów w 

oparciu o podane poniżej kryteria wyboru wraz z ich wagą punktową: 

1. Łączna cena netto realizacji 
– waga 100% 
Najniższa wskazana cena – maksimum punktów 
Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów: 100 pkt 

 
Punkty za spełnienie kryterium przyznawane będą wg następującego wzoru: 

Liczba punktów = Nco/Cbo x 100%, gdzie: 

Nco = Najniższa cena spośród złożonych ofert, 
Cbo = Cena badanej oferty 

 
Za spełnienie powyższych kryteriów Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
 

Oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów w oparciu o podane powyżej kryteria 
wyboru zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, a Oferent zostanie wyłoniony 
do realizacji zadań będących przedmiotem zamówienia. 
 

 

 

VI. WYKLUCZENIA 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym weryfikowane na podstawie Oświadczenia, którego wzór zawarty jest  Załączniku nr 1 do 
niniejszego zapytania. 

 

VII. UWAGI KOŃCOWE 

1. Oferent może korzystać z usług podwykonawców. Za działania oraz zaniechania 
podwykonawców Oferent odpowiada jak za własne działania  i zaniechania. 

 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie 

otrzymania dofinansowania na realizację projektu.  
 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 
lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty; 

 
 
4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści 

niniejszego Zapytania ofertowego; 
 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert; 



                          
 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w tym również cenowych ze 

składającym ofertę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jednak jej 
wartość przekracza dostępną alokację środków przewidzianych w budżecie Projektu na 
realizację przedmiotu zamówienia oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w 
wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji. 

 
7. Oferenci ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem, kalkulacją i złożeniem oferty 
 

 
VIII. KONTAKT 

 
W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt z: 
Sprawy techniczne:  Rafał Majka, tel. (42) 682-53-98  rmajka@mail.organika.com.pl  
Sprawy pozostałe: Robert Mnich, tel. (42) 682-53-38  rmnich@mail.organika.com.pl 
 

 
 
  



                          
 

 

Załącznik nr 1       - oferta 

 

(Miejscowość i data) 

.......................................................................................................................................................................... 

/ nazwa i adres Oferenta / 

numer telefonu ……………………………………………… numer faksu ……………………………………………… 

adres 
internetowy ……………………………………………… e-mail ……………………………………………… 

REGON ……………………………………………… NIP ……………………………………………… 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zakładów Chemicznych Organika SA z dnia 06.03.2015r., 
składamy ofertę dostawy urządzeń zgodnie z poniższą specyfikacją: 

 

1. Oferujemy następujący termin płatności: ………………………………… od daty wystawienia FV 
2. Termin ważności oferty:   
3. Oferujemy realizację następujących usług za poniższą cenę:  

lp. Zakres działań Szczegółowy opis działania Cena netto 

1 
Dostawa  
sprzętu  

Stacjonarne czytniki: 
Czytnik Metrologic MS 9520 Voyager KB szary (3 sztuki) 

 

 
 Podpis osoby upoważnionej: 

 

 

 Oświadczenie Wykonawcy: 

 

Oświadczam, iż firma, którą reprezentuję nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo2  firmą 
Zakłady Chemiczne Organika SA w Łodzi 
 
Oświadczam, że są mi znane zasady oceny ofert zamieszczone w zapytaniu ofertowym dot. 
niniejszego postępowania (dostępne na www.organika.com.pl – projekty UE) 

 
 Podpis: 

                                                 
2
 Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się 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, polegające w szczególności na: 

- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
- Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; 

- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

http://www.organika.com.pl/

