Zapytanie ofertowe nr 2/08/2018/1.2
z dnia 03.08.2018 r.
Informacje o ogłoszeniu
Tytuł zamówienia (*wymagane)
1
Zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych.
Termin składania ofert (*wymagane)
2
10.08.2018
Miejsce i sposób składania ofert (*wymagane)
Oferty należy składać osobiście lub drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail
wysłanej na adres biuro@barbaras.pl. Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości
e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.
Liczy się data wpływu e-maila na adres biuro@barbaras.pl bądź przyjęcia oferty
3
w sekretariacie.
Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego, przesłanego elektronicznie
należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską.
Poczta tradycyjna (adres do korespondencji): F.O.Barbaras Marcin Skowron, Sztombergi
100, 28-200 Staszów.
Adres e-mail, na który należy wysłać oferty
4
biuro@barbaras.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia (*wymagane)
5
Pani Magdalena Widanka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
6
--Skrócony opis przedmiotu zamówienia (*wymagane)
Zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w
7
związku z przygotowaniem internacjonalizacji działalności, umożliwiającego
automatyzację procesów takich jak kody naklejki, KTM, identyfikację Klienta. Programy
wspomagające tworzenie architektury produktu kolekcji dostosowanej do potrzeb rynku.
Kategoria ogłoszenia (*wymagane)
8
Usługa
Miejsce realizacji zamówienia
9
Sztombergi 100, 28-200 Staszów
Województwo
10
Świętokrzyskie
Powiat
11
Staszowski
Miejscowość
12
Sztombergi
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia (*wymagane)
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr POPW.01.02.00-26-0003/17,
1
Internacjonalizacja firmy Barbaras poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego,
zadanie nr 13, Zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów
biznesowych.
2
Przedmiot zamówienia (*wymagane)
Wytworzenie aplikacji lub zestawu aplikacji tworzących spójną całość w zakresie
agregacji danych dla przeprowadzania analiz.
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1. Moduł Kalkulacja umożliwiający zautomatyzowane wyliczanie cen w różnych
walutach wielu wariantów produktów (dostosowanie produktu do warunków
klimatycznych panujących na rynku) (w formie aplikacji desktopowej min. dla MS
Windows 7)
a) możliwość tworzenia słowników i definiowania zmiennych dla encji Kolekcja,
Materiał, Dodatek, Praca, Marże, Koszty stałe
b) możliwość określenia kosztów dla każdej kolekcji z osobna
c) określenie bazowych danych wariacji (Podszewka, Pompon, Kolor, Rozmiar MIX domyślny)
d) ekran kalkulacji (na podstawie słowników) z umożliwieniem wpisania ilości
e) wydruk kalkulacji
f) wprowadzone dane kalkulacyjne powinny być dostępne w innych miejscach systemu
ERP
g) wgląd w dane i zmiany kalkulacji powinny być płynnie wpisywane do zbiorów danych
w celu dodania możliwości wglądu w dane przez inne stanowiska
h) ekran kalkulacji powinien posiadać zestaw narzędzi ułatwiających edycję danych, na
przykład zbiorowe przenoszenie z programu excel, wpisywanie automatyczne
danych podobnych do dalszych pól wprowadzających
2. Zarządzanie architekturą produktu. Moduł mixowanie kombinacji produktów (w
formie aplikacji desktopowej min. dla MS Windows 7)
a) na podstawie danych z Kalkulacji możliwość tworzenia wersji bazowego modelu z
kombinacjami po (Podszewka, Pompon, Kolor, Rozmiar).
b) automatyczna rekalkulacja kwot poprzez wymianę danych z bazowego modelu na
nową kombinację oraz zwrócenie instancji wyceny dla modelu do programu
Kalkulacja
c) aktywna prezentacja zmiany cen podczas tworzenia kombinacji
d) automatyczne tworzenie KTM (numeru produktu) i przesłanie danych do aplikacji
KTM z możliwościami przystosowania się do elastycznego KTM
Kalkulacja oraz Mixowanie kombinacji mogą być zrealizowane w formie jednej aplikacji
desktopowej z wydzieloną funkcjonalnością dla każdej z dwóch grup funkcjonalności
3. Automatyzacja KTM (integracja) dostęp do danych poprzez bazę MS SQL.
Aplikacja KTM służy do uzupełnienia danych w ujęciu do pojedynczego KTM w celu
generowania plików CSV służących do importu do pozostałych aplikacji tj. Subiekt,
Pudełeczko, Metki
4. Zarządzanie zamówieniami od klientów (integracja) MySQL (Rest API)
Aplikacja realizująca zbieranie zamówień od Handlowców, zarządzanie kompletacją
zamówień oraz generowanie raportów z danych sprzedażowych/zamówień.
Utworzenie REST API na podstawie struktury danych w celu synchronizacji danych z
pozostałymi aplikacjami.
5. Automatyzacja procesów biznesowych w celu optymalnego dostosowania oferty
produktu do potrzeb rynku. Integracja z istniejącym w firmie oprogramowaniem.
5.1. Receptury/Technologie
a) pozyskanie danych z Kosztorysu i Ktm
b) stworzenie programu do tworzenia technologii/receptur danego produktu w celu
rozbicia produktu na jego składowe: półprodukty, materiały, prace, czas maszyny
c) program receptur/technologii powinien być elastyczny i przystosowany do reszty
oprogramowania
d) program powinien charakteryzować się wysoką jakościowo oraz szybką
synchronizacją danych z resztą aplikacji ERP
e) może bazować na uproszczonych surowcach / lub subiekt
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5.2. Planner zamówień surowców
a) kalkulacja zapotrzebowania w odniesieniu do osi czasu
b) określanie sztywnego czasu oczekiwania lub dynamicznego
c) powinien mieć mechanizmy pokazywania zapotrzebowania aktualizowanego z
magazynem oraz innymi programami
d) implementacja sztucznej inteligencji w zakresie planowania z danych historycznych
firmy
e) powiadomienia dla użytkownika o ewentualnych brakach w surowcach
Planner czerpie dane z Subiekt, Receptury, Zarządzanie zamówieniami od klientów
5.3. Planner produkcji
a) pobieranie zamówień i podział na składowe
b) implementacja sztucznej inteligencji w zakresie planowania z danych historycznych
firmy
c) pomocnicze plany/ilości rzeczywiste z poprzednich lat
d) wyświetlenie planu w wykresie gantt'a
5.4. Integracja z systemem zarządzania produkcją - „Pudełeczko”. Zarządzanie cyklem
produkcji - baza danych MS SQL.
a) pobieranie zleceń z Plannera
b) zwracanie danych do Plannera
6. Analizy/Raporty/Wykresy
a) zastosowanie hi-tech wizualizacji (Electron)
b) REST API dla serwera MSSQL (Falcon)
c) analityka i syntetyka danych
d) analizy w XLS
e) raporty w PDF
f) dynamiczne zapytania/analizy możliwe do wygenerowania przez administratora
produkcji
Aplikacje powinny zostać dostarczone wraz z dokumentacją techniczną i kodem
źródłowym stworzonych rozwiązań, przekazanym na dysku optycznym do depozytu
Zamawiającego.
Na wdrożone oprogramowanie Wykonawca udziela rocznej gwarancji i rękojmi.
Zamawiający posiada prawo własności do dzieła w zakresie rozwijania i modyfikowania
aplikacji we własnym zakresie.
3
4
5

Kod CPV (*wymagane)
72000000-5
Dodatkowe przedmioty zamówienia
Nie dotyczy
Harmonogram realizacji zamówienia (*wymagane)
Etap 1: W ciągu 7 dni od podpisania umowy Wykonawca odbędzie się 2-dniowe
szkolenie w siedzibie Zleceniodawcy. Zostaną mu wówczas przekazane materiały i
informacje niezbędne do realizacji zamówienia.
Etap 2: W ciągu 7 dni od szkolenia Wykonawca przekaże projekt rozwiązań technicznych
Etap 3: W ciągu 30 dni zakończenie programowania modułów: 1, 2, 3, 4 i 6 w zakresie
danych sprzedażowych
Etap 4: W ciągu 45 dni zakończenie programowania modułów: 5 i 6 w zakresie danych
produkcyjno-logistycznych
Etap 5: 3-dniowe wdrożenie z poszczególnych modułów wraz ze szkoleniem
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Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20.11.2018 r.
Warunki udziału w postępowaniu
Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność
1
gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność
prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą od co najmniej
trzech lat (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).
Wiedza i doświadczenie:
Od Wykonawcy wymaga się wykazania, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert wykonał co najmniej dwie realizacje dla firm produkcyjnych,
2
na kwotę co najmniej 20 000 ,00 zł każde.
Oświadczenie o posiadaniu wymaganego doświadczenia można złożyć wypełniając
formularz załączony do niniejszego ogłoszenia.
Potencjał techniczny:
3
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
4
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają osoby zdolne do
realizacji zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
5
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Dodatkowe warunki
W umowie o odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:

1) za zwłokę w terminach wskazanych w harmonogramie realizacji przedmiotu

6

7

8

umowy w wysokości 1% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki,
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie
Zleceniobiorcy w wysokości 80% wartości brutto zamówienia
3) z tytułu nienależytego wykonania zamówienia w wysokości 80% wartości brutto
zamówienia
Wykonawca wyrazi zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy
zapłacie faktury VAT/ rachunku dotyczącej realizacji Umowy.
Warunki zmiany umowy
a.i.1.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia
terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez
organizatora).
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy konieczność
wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami
nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe
zamówienie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wykonawca złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych
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w stosunku do Zamawiającego.
2. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania.
3. Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium społecznego oceny ofert.
4. Przedstawią aktualny wydruk wpisu do CEIDG nie starszy niż 7 dni przed
złożeniem oferty lub inny równoważny dokument potwierdzający zarejestrowanie
działalności np. KRS.
5. Wykonawca może złożyć projekt (wzór) zgłoszenia – kontraktu na przedmiot
zamówienia.
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia
oświadczeń stanowiących część formularza ofertowego.
Czas związania ofertą – 7 dni od upływu terminu składania ofert. Oferty należy składać w
języku polskim, języku angielskim lub j. rosyjskim. Oferta powinna być podpisana przez
osoby upoważnione do podpisania oferty. Oferty należy składać w PLN/
EURO/USD/RUB z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto. Wszelkie koszty
związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca
Zamówienia uzupełniające
9
Nie dotyczy
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji (*wymagane)
W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty
spełniające wszystkie wymagania.
Brak możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 90%
Kryterium społeczne – 10 %
1) Cena: liczba punktów = (najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert /
cena brutto badanej oferty) x 100 x 90 %
2) Kryterium społeczne = (liczba wykazanych osób w badanej ofercie / najwyższa
1
liczba osób wykazanych w ofercie) x 100 x 10 %
Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie oświadczenia zawierającego
informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą zaangażowane osoby
znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (min. osoby młodociane, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne)
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.
Termin związania ofertą: 7 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert
2
Wykluczenia
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo tj. 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 przeprowadzaniem procedury
wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
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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.
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Załącznik nr 1
OFERTA
NAZWA
OFERENTA: .......................................................................................................................................... ..................
...................................................................................................................................................................
ADRES: .....................................................................................................................................................................
TEL ......................................................................... E-MAIL ..................................................................................
NIP................................................... REGON .................................................. KRS .............................................
Firma Odzieżowa BARBARAS Marcin Skowron
z siedzibą Sztombergi 100, 28-200 Staszów,
NIP: 866-117-07-43, REGON: 830275421
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup
oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w ramach projektu
POPW.01.02.00-26-0003/17 „Internacjonalizacja firmy Barbaras poprzez wdrożenie nowego modelu
biznesowego”, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie ze specyfikacją określoną
w zapytaniu ofertowym:
Cena netto: ..............................................................................................................................................................
Cena brutto: ............................................................................................................................................................
Cena brutto słownie: ..........................................................................................................................................
Powyższa cena zawiera/ nie zawiera VAT w wysokości .................. % tj. ...............................................
PLN
Na powyższą kwotę składają się:
.................................................................................................................................................... brutto
.................................................................................................................................................... brutto
.................................................................................................................................................... brutto
Termin i miejsce realizacji umowy ………………………………………………....……...……………,
………………………………………………………………………………...……….……………………………
dnia ............................................................................. r.

....................................................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania oferenta
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1. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu oraz posiadamy
doświadczenie i zasoby niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
2. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do
niego żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
4. Zobowiązuję(jemy) się do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia
w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
5. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres wskazany
w zamówieniu.
6. Oświadczam(y), że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
określonej zapytaniem ofertowym.
7. Oświadczam(y), że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał
techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
8. Oświadczam(y), że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
9. Oświadczam(y), że przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego
upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie
są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
10.Oświadczam(y), że nie zalegamy z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
11.Oświadczam(y), że urzędujący członkowie organów/wspólnicy nie zostali prawomocnie
skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
12.Oświadczam(y), że na każde żądanie Zamawiającego zostaną dostarczone niezwłocznie
odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdego z powyższych oświadczeń.
13.Oświadczam(y), że nie jestem (jesteśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo.
14.Deklarujemy czas związania ofertą do końca terminu jej ważności określonego
w zapytaniu ofertowym.
15.Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu
ofertowym i ofercie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
dnia ............................................................................. r.

....................................................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania oferenta
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NAZWA OFERENTA:
........................................................................................................................................................ ................................................
.......................................................................................................................................................

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRAC
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup
oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w ramach projektu
POPW.01.02.00-26-0003/17 „Internacjonalizacja firmy Barbaras poprzez wdrożenie nowego modelu
biznesowego” oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

wykonał co najmniej dwie realizacje dla firm produkcyjnych, na kwotę co najmniej
20 000 ,00 zł każde.
Lp.
1

Nazwa kupującego /
Nazwa pracodawcy
2

Opis przedmiotu
zamówienia
3

Wartość zamówienia Okres realizacji oraz
[PLN]
wskazane
4
5

RAZEM:

dnia ............................................................................. r.
....................................................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania oferenta

POPW.01.02.00-26-0003/17
Internacjonalizacja firmy Barbaras poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego.

NAZWA OFERENTA: ......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

POTENCJAŁ OSOBOWY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest
zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w ramach projektu
POPW.01.02.00-26-0003/17 „Internacjonalizacja firmy Barbaras poprzez wdrożenie nowego modelu
biznesowego” oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować na moment rozpoczęcia
realizacji usługi zasobami osobowymi zdolnymi do wykonania zamówienia i zapewni te zasoby
na czas realizacji zamawianej usługi.

Lp.

Nazwisko i imię

1

2

Zakres czynności
Posiadane kwalifikacje i
wykonywanych przy Forma zatrudnienia
doświadczenie
realizacji usługi
3
4
5

RAZEM:
dnia ............................................................................. r.

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

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania oferenta

POPW.01.02.00-26-0003/17
Internacjonalizacja firmy Barbaras poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego.

