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Konin 2013-11-18 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA LICENCJE 

 

Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: 

Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

1.  Zamawiającym jest:  

EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR 

ul. Torowa 6 

62-510 Konin 

Organ rejestrowy: Minister Gospodarki w ramach prowadzonej Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej 

Nr w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych – 5768 

NIP 6651312413 

REGON 311517248 

KONTAKT: 

http://eddie.com.pl 

Tel.+48 063 220 60 00 

Fax +48 063 220 60 10  

Tel. Kom. 692 399 518  

Email: biuro@eddie.com.pl 
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2. Adres na który należy kierować korespondencję:  

EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR 

ul. Torowa 6 

62-510 Konin 

e-mail: biuro@eddie.com.pl 

 

3. Wszelkie pisma i pytania Dostawcy powinni kierować na adres wskazany w pkt. I.2. 

Wszelkie pisma i pytania powinny być w formie pisemnej. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia są licencje serwerowe, licencja systemu Exchange oraz 

licencje dostępowe. 

2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę następujących licencji:  

a) 3 szt. licencji serwerowej, MS Windows 2008 R2 Server Standard OEM; 

b) licencja serwer MS SQL 

c) licencja systemu Exchange 

d) 20 szt. licencji dostępowych (Exchange 2013 SNGL OLP NL UsrCAL) 

3.  Informacje na temat projektu będącego przedmiotem zamówienia: 

W ramach projektu powstanie system B2B automatyzujący i usprawniający współpracę pomiędzy 

przedsiębiorstwem Zamawiającego a Dostawcami i Odbiorcami. Charakter projektu wymaga przeorganizowania 

opracowania od nowa procesów biznesowych, organizacyjnych i informatycznych realizowanych pomiędzy 

Wnioskodawcą a Partnerami, w związku z czym konieczne jest poniesienie wydatków na analizy 

przygotowawcze oraz usługi doradcze i eksperckie w zakresie analizy procesów.  

System B2B ma umożliwiać elektroniczny obieg dokumentów handlowych (faktury, zamówienia) oraz wymianę 

elektronicznych dokumentów, w tym także dokumentów technicznych, np. rysunków technicznych czy innej 

dokumentacji technicznej, z automatycznym komunikatem o pojawieniu się nowej wersji np. rysunku 

technicznego w danej dokumentacji określonego zlecenia. Wymiana dokumentów handlowych odbywać się 

będzie w oparciu o standard EDI, a w przypadku pozostałych dokumentów zostanie opracowany standard 

wymiany dostosowany do potrzeb współpracujących przedsiębiorstw.  

System musi umożliwiać korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  
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Podsumowując, planowana do wdrożenia w ramach niniejszego projektu platforma będzie umożliwiała: 

– Możliwość przeglądania danych i wykonywania procesów biznesowych na przetwarzanych danych; 

– Możliwość dostosowania rozwiązań biznesowych do indywidualnych potrzeb firmy dzięki technologii łączenia 

wielu baz danych; 

– Dostosowanie wizualnych części systemu do indywidualnych potrzeb  w zakresie przeglądanych danych; 

– Dodanie zawartości przeglądanych danych poprzez możliwość definiowania tabel i pól tabel do przeglądania; 

– Otwarta architektura – system umożliwia dopisanie własnych najbardziej nawet indywidualnych rozwiązań 

pozwalających na wdrożenie platformy w dowolnym rozwiązaniu B2B; 

– Możliwość pracy z wieloma bazami danych jednocześnie. 

 

Platforma musi być skalowalna dzięki zastosowaniu języka JAVA oraz RUBY. Umożliwi to integrację za pomocą 

platformy z większą liczbą Partnerów, jeśli w przyszłości, w miarę rozwoju firmy, zajdzie taka potrzeba. 

 

System B2B będzie obejmować następujące 2 procesy biznesowe:  

- proces realizacji zamówień (realizowany z Partnerami-Dostawcami) 

- proces świadczenia usług dla Partnerów-Odbiorców. 

Zakładane korzyści dla współpracujących przedsiębiorstw (Wnioskodawca + Partnerzy) wynikające z 

planowanego wdrożenia systemu B2B to: 

- ograniczenie liczby potencjalnych pracowników uczestniczących w realizacji 

procesów biznesowych; 

- wzrost prędkości przepływu danych (skrócenie czasu realizacji zleceń 

jednostkowych); 

- redukcja kosztów związana z ograniczeniem liczby błędów pojawiających się na 

etapie realizacji każdego z procesów; 

- wzrost bezpieczeństwa danych; 

- blisko 100% wiarygodność systemów rozliczeniowych; 

- automatyzacja przepływu danych; 

- pewność, że w systemie B2B widnieją zawsze najbardziej aktualne dane zarówno 

w zakresie specyfikacji technicznej zlecenia, jaki specyfikacji zamówienia; 

- sprawny system potwierdzania danych (podpis elektroniczny); 
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- wzrost bezpieczeństwa przesyłanych danych i pewności, że dotrą one do 

właściwej osoby. 

 

III. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty 

w poszczególnych kategoriach: 

 

Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów 

1. Cena 100 pkt. 

Razem 100 pkt. 

 

 W kryterium 1. „Cena” maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca 

najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty 

otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów.  

Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 

   
    
  

              

 

     - cena minimalna w zbiorze 

   - cena oferty badanej 

   - ilość punktów przyznana ofercie 

 

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą 

wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie 

prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 
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Zamawiający wybierze tego Wykonawcę, którego oferta uzyskała łącznie największą liczbę punktów w ramach 

powyższych kryteriów. 

Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana. 

 

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

 

Zamawiający wyznacza o bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach 

bieżących niżej wymienione osoby:  

Artur Eger , tel. 63/ 220 6000,  

Michał Ciszyński, tel. 63/ 220 6000 

 

V. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ 

OFERTĄ  

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.  

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZAWARTOŚĆ OFERTY  

 

1. Ofertę składa się, w formie pisemnej (pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście 

w siedzibie firmy)  

2. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) 

upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań 

w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

3. Ofertę należy sporządzić w 2 (dwóch) egzemplarzach. 

4. Oferta, w tym oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie załączników (formularzy) do niniejszego zapytania, winny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami.  

5. W celu potwierdzenia ważności oferty, a szczególnie właściwej reprezentacji osoby 

lub osób podpisujących ofertę Wykonawca winien załączyć do oferty np. odpis 

z właściwego rejestru przedsiębiorców  i pełnomocnictwo (uchwały inne 

dokumenty), jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika z ww. odpisu.  
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6. Ofertę należy dostarczyć na adres:  

EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR 

ul. Torowa 6 

62-510 Konin 

do dnia 2013-11-25 do godz. 12:00 Oferty dostarczone po określonym powyżej 

terminie nie będą rozpatrywane niezależnie od daty nadania. 

 

VII. ZASTRZEŻENIA KOŃCOWE 

1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR 

do akceptacji oferty, w całości lub w części i nie zobowiązuje EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR 

do składania wyjaśnień, czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 

2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie będą podlegały 

zwrotowi. EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR. nie może być pociągana do odpowiedzialności za 

jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i 

dostarczeniem oferty. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych  

 

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie istotnych treści niniejszego 

zapytania ofertowego. 

2. Treść pytań odnośnie istotnych treści niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami (które wykraczają poza 

treść niniejszego zapytania) Zamawiający umieści na stronie internetowej pod adresem 

www.eddie.com.pl (bez ujawniania źródła pytania). 

3. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia Zamawiającego lub modyfikacje treści zapytania wprowadzone 

przez Zamawiającego staną się integralną treścią niniejszego zapytania ofertowego. 
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FORMULARZ OFERTY  

 
                             .........................., dnia................. 

Ja(my) niżej podpisany(-i)  

działając w imieniu: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
z siedzibą w ............................. kod.......................... przy ulicy ............................... nr................  
tel. ......................................... fax .............................................  
NIP .......................................  REGON ....................................... 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego licencji oprogramowania, 
zgłaszamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że: 

 

1. Oferujemy realizację powyższego zadania za wynagrodzeniem w kwocie:  

cena netto za całość [zł]  
(tj. za 1 zestaw)  

kwota podatku VAT [zł] zgodnie  
z obowiązującą stawką tego podatku 

[23%] 

cena brutto za całość [zł] 
(tj. za 1 zestaw) 

   

 cena brutto za całość zamówienia - słownie: ………………………………………………………  

 

Szczegółowa kalkulacja cenowa przedstawiona jest w załączniku nr 1 do oferty. 

 

Szczegółowa kalkulacja cenowa przedstawiona jest w załączniku nr 1 do oferty. 

 
2. Oświadczamy, iż ceny podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz obejmują wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem i złożoną ofertą na warunkach określonych w 
zapytaniu ofertowym.  

3. Informujemy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, a w przypadku wybrania naszej oferty 
i zawarcia umowy warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy. 

4. Informujemy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia, akceptujemy postanowienia zapytania ofertowego bez 
zastrzeżeń oferując wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w  zapytaniu ofertowym.  

5. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od daty otrzymania zamówienia  
6. Przedmiot zamówienia zostanie przez nas dostarczony w ww. terminie do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego 
7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania 

części przedmiotu zamówienia podwykonawcom oświadczamy, że wykonają oni następującą część przedmiotu 
zamówienia: ………………….......................... 

9. Oświadczamy, że zgadzamy się na płatność wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty dostarczenie przedmiotu 
Zamówienia  

10. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem 
używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 

 

 

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

Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę 
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Załącznik nr 1 do oferty 

Szczegółowa kalkulacja cenowa 

lokalizacja  
(miejsce dostarczenia 
przedmiotu zamówienia) 

nazwa elementu 
 

ilość 
Cena 

jednostkowa  Wartość  netto 

 
Eddie Consulting Groups Eger  
ul. Torowa 6 62-510 Konin 

Licencja serwerowa, MS Windows 

2008 R2 Server Standard OEM; 
3 szt.   

Licencja serwer MS SQL 1 szt.   

Licencja systemu Exchange 1 szt.   

Licencje dostępowe (Exchange 2013 

SNGL OLP NL UsrCAL) 
20 szt.   

Razem wartość netto:   

 

Uwagi: 

1. Wszystkie ceny należy podać w złotych.  
2. Wszystkie ceny należy podać w wartościach netto. 
3. Podane ceny muszą obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, w tym między innymi koszt dostawy do 

lokalizacji wskazanej w załączniku nr 4 do projektu umowy, uruchomienia zestawu i gwarancji. 
4. W przypadku złożenia oferty równoważnej na poszczególne pozycje, należy wyraźnie wskazać różnice w sposób 

jednoznaczny zaznaczone na specyfikacji technicznej (np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego sprzętu 
równoważnego). 

5. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Testy udowadniające równoważność zaoferowanego 
zestawu muszą być przeprowadzone w siedzibie podmiotu wymienionego w załączniku nr 4 do umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentacji technicznej w języku angielskim jednakże musi być ona 
dostarczona w formie papierowej. 
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Załącznik nr 2 do oferty 

 

Nazwa Wykonawcy 
 

 

Adres Wykonawcy 

 

 

 

 

oświadczam, że 

spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj   .:

 

1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o  udzielenie zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

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

Miejsce i data 

 

Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę 

 

 

 

 

 

 

 


