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Katowice, dnia 17.10.2017 r. 

 

 

SZNUPA S.C. Danuta Gorczyńska; Paweł Maroń, 

40-601 Katowice 

Ul. Kolejowa 19 

NIP 634-270-17-08 

REGON 241095962 

 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-07CG-16-002 o tytule: 

„Zakup i wdrożenie infrastruktury informatycznej dla rozwoju i optymalizacji procesów 

B2C oraz uruchomienia nowego procesu wraz ze specjalistyczną e-usługą”. 

 

Projekt realizowany w ramach konkursu zamkniętego nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 z 

Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-

komunikacyjne w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

Przedkładamy zapytanie ofertowe na : 

Zakup, instalacja i uruchomienie - moduł e-usługi Generator Żywieniowy dla zwierząt  

1 - komplet. 

Szkolenie personelu w zakresie obsługi moduł e-usługi Generator Żywieniowy dla zwierząt. 

 

Kod CPV 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

Kod CPV 79632000-3 - Szkolenie pracowników 

 

Specyfikacja techniczna zamówienia: 

 

Planowana funkcjonalność modułu e-usługi Generator Żywieniowy dla zwierząt  nie 

mniejsza niż : 

1. Generator Żywieniowy dla zwierząt (dla psów i kotów) - do udostępniania w ramach i 

jako e-usługa poprzez portal firmowy Zamawiającego. 

2. Moduł ten na podstawie wielkości, wieku, rasy, zaleceń lekarza weterynarii zasugeruje 

odpowiedni dobór karmy. Automatycznie poinformuje klienta partnera o ofercie 

promocyjnej na wybraną grupę towarów, automatycznie przypomni o potrzebie 

ponowienia zakupu i możliwości odbioru towaru w sklepie partnera. 

3. Konieczna jest funkcjonalność zaawansowanych filtrów, które na podstawie 

przypisanych do produktów cech i podanych przez klienta parametrów wyodrębnią 

właściwe produkty. 

4. Moduł winien być dostępny w panelu zarządzania klienta (w portalu firmowym 

Zamawiającego). 

5. Ponadto moduł e-usługi winien obsługiwać procesy w jej ramach w sposób w pełni 

zautomatyzowany, zdalny, świadczony na odległość i realizowana w systemie 

teleinformatycznym. 
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6. Moduł winien pełnić w ramach planowanego systemu B2C ważną rolę i funkcję jako 

integralna część obsługująca procesy w ramach nowej e-usługi. Moduł ten jest także 

nośnikiem innowacji. Innowacja winna mieć charakter produktowy ponieważ 

powstanie i zostanie wprowadzony na rynek zupełnie nowy o zasadniczych zmianach i 

nowych funkcjach produkt wprowadza na rynek zupełnie nowy produkt jakim jest 

kompleksowa porada żywieniowa dla zwierząt opracowana w sposób 

zautomatyzowany poprzez e-usługę. 

 

Podane elementy funkcjonalne stanowią spójny komplet. 

 

Planowany zakres szkolenie personelu w zakresie obsługi moduł e-usługi Generator 

Żywieniowy dla zwierząt nie mniejszy niż: 

 

Szkolenie obejmuje 4 pracowników w wymiarze łącznym 120 godzin (każdy pracownik 30 

godzin). 

W ramach szkolenia odbędą się : 

1. Wykłady teoretyczne dotyczące zasad funkcjonowania i obsługi nabytego modułu 

wykłady;  

2. Teoretyczne dotyczące zasad funkcjonowania e- usługi i modułu ją realizującego; 

3. Ćwiczenia praktycznie w zakresie obsługi. 

 

Wymagany planowany zakres szkolenia : 

 

Wnioskodawca przyjmuje, że Wykonawca szkoleń w ramach szkoleń wykona co najmniej : 

a) Prace szkoleniowe w celu przekazania wiedzy o zasadach działania modułu e-usługi; 

b) Dostarczenia Wnioskodawcy wiedzy o module a w szczególności o funkcjach, 

zasadach działania oraz możliwościach samodzielnego modyfikowania oraz 

utrzymania modułu e-usługi zgodnie z potrzebami Wnioskodawcy przez jego 

pracowników lub przedstawicieli biorących udział we wdrożeniu w taki sposób, aby 

osiągnęli oni niezbędne umiejętności w tym zakresie; 

c) Szkolenia administratorów modułu w szczególności w zakresie administrowania 

modułem e-usługi i bazą danych. 

 

Wykonawca szkolenia winien zapewnić wykwalifikowaną kadrę wykładowców oraz taki 

zakres i przebieg szkoleń, które zapewnią przekazanie wiedzy i umiejętności pracownikom 

Wnioskodawcy niezbędnych w procesie wdrożenia oraz pozwalającej na sprawne 

posługiwanie się modułem w danym zakresie funkcjonalnym. 

 

Objaśnienie: 

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów lub 

funkcji lub określenia (parametry techniczne) sugerujące elementy lub funkcje konkretnych 

firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów lub funkcji równoważnych o 

właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia. 

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/44


 

Projekt realizowany w ramach konkursu zamkniętego nr  RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16  z Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP 

dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 
 

Zakres wykluczenia: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania 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: 

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

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 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”. 

 

Wymagania formalne: 

  

1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1. 

2. Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie odbioru niniejszego zapytania ofertowego 

zawierające oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 

2. 

3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.  

4. Termin realizacji zamówienia/umowy 31.01.2018. 

5. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie terminu dostawy.  

6. Oferty należy składać elektronicznie (poczta e-mail: info@sznupa.pl), za 

pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego w dniach od 

17.10.2017 r. do 27.10.2017 r.  

7. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. 

8. Termin związania z ofertą wynosi 90 dni, licząc od daty upływu składania ofert.  

9. Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat 

procedury wyboru oraz wymagań technicznych pod nr  telefonu 603 991 546 oraz w 

siedzibie zamawiającego od 17.10.2017 do 27.10.2017 r. w godzinach od 08:00 do 

16:00.  

 

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów lub 

funkcji lub określenia (parametry techniczne) sugerujące elementy lub funkcje konkretnych 

firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów lub funkcji równoważnych o 

właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia. 
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W trakcie oceny ofert będą stosowane następujące kryteria oceny: 

 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdego z zadań, Zamawiający będzie się 

kierował następującymi kryteriami: 

 

Kryterium nr 1 - Cena ofertowa netto IPCn – 60 pkt. 
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób: 

Cena ofertowa netto IPCn - maksymalnie 60 pkt – liczona wg następującego wzoru: 

 

CN 

IPCn = ----- x 60 pkt. 

CB 

 

gdzie poszczególne litery oznaczają: 

IPCn – liczba punktów w kryterium cena ofertowa netto, 

CN – najniższa cena ofertowa netto spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych 

ofert, 

CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej). 

 

Kryterium nr 2 - Czas udzielonej gwarancji świadczonej u klienta  (liczony w 

miesiącach) IPGw – łącznie do 25 pkt.  

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób: 

 

ILGB 

IPGw = ----- x 25 pkt. 

ILGN 

 

gdzie poszczególne litery oznaczają: 

IPGw – liczba punktów w kryterium „Gwarancja”, 

ILGN – najdłuższa Gwarancja określona w miesiącach spośród wszystkich rozpatrywanych i 

nieodrzuconych, 

ILGB – ilość miesięcy Gwarancji oferty badanej (przeliczanej). 

 

Kryterium nr 3 - Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej (liczony w dniach roboczych od 

dnia zgłoszenia) IPSe – 15 pkt. 

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej” IPSe 

licząc od dnia zgłoszenia w następujący sposób: 

- od  0 dnia – do 2 dni – 15 pkt; 

- od 3 dni– do 4 dni – 10 pkt; 

- od 5 – do 7dni –5 pkt; 

       - powyżej 7 – 0 pkt. 

Za podstawową jednostkę rozliczeniową przyjmuje się 1 dzień roboczy (słowne : jeden dzień 

roboczy). 
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Wybór oferty najkorzystniejszej : 
 

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych 

kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. 

W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną 

(końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób: 

 

KIP = IPCn + IPGw +IPSe 
 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KIP – końcowa ilość punktów przyjęta do oceny oferty Wykonawcy, 

IPCn – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa netto. 

IPGw – ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas udzielonej gwarancji, 

IPSe – ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas przystąpienia do naprawy serwisowej 

licząc od dnia zgłoszenia. 

 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze 

ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie 

określonym ofert dodatkowych. 

 

Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

 

Z poważaniem, 

 

Paweł Maroń 

Współwłaściciel 
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75 000 zł netto 

 

 

Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 17.10.2017 dotyczącego zakupu, instalacji i 

uruchomienia - moduł e-usługi Generator Żywieniowy dla zwierząt 1 - komplet. 

Szkolenie personelu w zakresie obsługi moduł e-usługi Generator Żywieniowy dla zwierząt. 

 

w ramach projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-07CG-16-002 

niniejszym składamy następującą ofertę: 

 

Lp. Informacja o Dostawcy/Wykonawcy 

1 Data wystawienia oferty  

2 Nazwa firmy Oferenta (Wykonawcy)  

3 Adres firmy Oferenta (Wykonawcy)  

4 Numer telefonu  

5 Adres email  

6 NIP  

7 Nazwisko do kontaktu  

 Oferta rzeczowo-finansowa 

8 Model i wersja oprogramowania  

e-usługi Generator Żywieniowy wraz 

ze szkoleniem. 

Komplet dla potrzeb Zamawiającego. 

 

9 Szkolenie obejmuje 4 pracowników w 

wymiarze łącznym 120 godzin (każdy 

pracownik 30 godzin). 

W ramach szkolenia odbędą się : 

 

10 Cena netto za przedmiot dostawy  

11 Cena brutto za przedmiot dostawy  

12 Czas udzielonej gwarancji świadczonej 

u klienta  (liczony w miesiącach) 

 

13 Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej 

(liczony w dniach roboczych od dnia 

zgłoszenia) 

 

14 Termin płatności w dniach  

15 Termin wykonania dostawy  31.01.2018 

16 Termin związania ofertą 90 dni 

                

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i je akceptujemy.  

2. Nie spełniamy warunków zakresu wykluczenia i nie podlegamy wykluczeniu. 
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3. Podane ceny uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowej 

dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

4. Oferowane oprogramowanie spełniania postawione wymagania techniczne i 

funkcjonalne postawione w zapytaniu ofertowym. 

 

 

…………………………………. 

(podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania oferenta) 
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Załącznik nr 2 

 

………………., dnia ….....2017  r. 

 

POTWIERDZENIE 

 

Potwierdzamy  odbiór zapytania ofertowego z dnia  17.10.2017 dotyczącego zakupu, 

instalacji i uruchomienia - moduł e-usługi Generator Żywieniowy dla zwierząt 1 - komplet. 

Szkolenie personelu w zakresie obsługi moduł e-usługi Generator Żywieniowy dla zwierząt. 

 

Zapytanie wystosowano w ramach projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-07CG-16-002. 

 

Zapytanie wystosowała firma : 

SZNUPA S.C. Danuta Gorczyńska; Paweł Maroń, 

40-601 Katowice 

Ul. Kolejowa 19 

NIP 634-270-17-08 

REGON 241095962 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ponadto oświadczamy, że nie istnieją powiązania kapitałowe i/lub osobowe pomiędzy 

SZNUPA S.C. Danuta Gorczyńska, Paweł Maroń a naszą firmą.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Wnioskodawcą a Wykonawcą, polegające na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  

pełnomocnika; 

 w 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.  

 

 

 

…………………………………. 

(podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania oferenta) 
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