
Turza Śląska dn. 25-04-2017 

Termin składania ofert 
Do dnia 30-06-2017 do godziny 15:00 
Nazwa zamawiającego 
Śląskie Centrum Florystyczne REKPOL Sp. z o.o. 
Numer ogłoszenia  
003/2017 
Status ogłoszenia 
Aktualne 
 

 

Zapytanie ofertowe 003/2017 

Beneficjent realizuje projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu Technologii 

Informacyjno-Komunikacyjnych w procesach zakupowo-sprzedażowych Spółki”. Projekt będzie 

realizowany przez Śląskie Centrum Florystyczne REKPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi 

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

w działalności gospodarczej. ŚCF REKPOL Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę dwóch 

laptopów i jednego zestawu komputerowego koniecznych dla realizacji w/w projektu. 

Cel projektu: 

Przedmiotem projektu będzie opracowanie i wdrożenie innowacji procesowych i produktowych  

w zakresie technik informacyjno – komunikacyjnych. 

Projekt zakłada stworzenie nowych procesów biznesowych w postaci: 

 Połączenia live z systemami holenderskimi CCVMP, co pozwoli na natychmiastową 

dostępność całego asortymentu dostawców w e-sklepie internetowym, 

 Połączenia sklepu internetowego ze stanami magazynowymi Podmiotu, co zautomatyzuje 

procesowanie zamówień oraz publikację oferty, 

 Udostępnienia platformy SaaS dla klientów celem zwiększenia potencjału nabywczego. 

1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego 

Dostawa narzędzia programistycznego typu RAD do tworzenia aplikacji w języku C++ 

KOD 4800000-8 

W skład kompletu wchodzi: 

- narzędzie, umożliwiające napisanie programu integrującego program VATMAN i sklep 

internetowy, 

- narzędzie, umożliwiające napisanie programu do drukowania etykiet pod zamówienia 

internetowe, 

- narzędzie umożliwiające napisanie programu do obsługi zamówień internetowych, 

- środowisko IDE umożliwiające pracę w bibliotece VCL, 

- możliwość graficznego projektowania interfejsu użytkownika. 



2. Planowany termin realizacji zamówienia: 

Termin dostawy  01-08-2017r. 

3. Dokumenty wymagane od wykonawcy: 

 

1) Dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania 

wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, w 

szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, pełnomocnictwo. 

4. Kryteria oceny ofert 

1) Oferty  zostaną  ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Nazwa kryterium Opis Waga kryterium 

1 Cena oferty brutto 

Cena oferty  za realizację przedmiotu 

zamówienia, na którą powinny składać 
się wszelkie koszty ponoszone przez 
wykonawcę. 

100% 

 

2) Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru: 

            C min 
P = (----------------x 100 pkt  
           C oferta 
gdzie: 
P-               liczba punktów oferty badanej, 
C min -      oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu, 
C oferta – cena badanej oferty, 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 
matematycznymi zasadami zaokrąglania. 

  
5. Opis sposobu przygotowania oferty 

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu. 

2) Oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana 

na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem. 

6. Miejsce i sposób składania ofert 

1) Termin składania ofert upływa w dniu 30-06-2017 o godzinie 15:00. 

2) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie: 

a) osobiście w siedzibie Śląskiego Centrum Florystycznego REKPOL Sp. z o.o., 44-351   

    Turza Śląska, ul Wodzisławska 37A, w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem numeru  

    oferty, 



                     b) pocztą , listem poleconym, kurierem na adres: Śląskie Centrum Florystyczne REKPOL 

                          Sp. z o.o., 44-351 Turza Śląska, ul Wodzisławska 37A, w zamkniętej kopercie 

                          z zaznaczeniem numeru oferty. 

          3) Termin dostarczenia ofert upływa 30-06-2017.  

 Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą  

oferentom zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty 

przez Zamawiającego przed terminem zakończenia składania ofert. 

 Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania  ofert  jest 

dopuszczalne.  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego po terminie składania ofert tj. w dniu 03-

07-2017r. Po otwarciu ofert  Zamawiający dokona ich oceny. W trakcie oceny ofert 

Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień, dotyczących złożonych przez 

nich ofert.  

 Kończąc procedurę oceny ofert, Zamawiający podejmie decyzję o wyborze 

najkorzystniejszych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru 

najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania, dotyczącego wyboru 

programistów, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek 

oferenta. Oferentom nie przysługują  wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego 

tytułu.  

 Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi na swojej stronie internetowej  

o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru 

Wykonawców.  

3) Termin ważności oferty: minimum 30 dni od dnia zakończenia procedury naboru ofert 

4) Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub 

kapitałowo z Śląskim Centrum Florystycznym REKPOL Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między ŚCF REKPOL Sp. z o.o., lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ŚCF REKPOL Sp. z o.o., lub osobami 

wykonującymi w imieniu ŚCF REKPOL Sp. z o.o., czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) Uczestniczeniu w spółce jako udziałowiec z co najmniej 10% udziałem; 

2) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

3) 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; 

4) Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 



Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta 

oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego). 

8. Warunki  dokonania zmiany umowy 

 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 

spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi np. terminu realizacji zamówienia, warunki 

płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu 

rzeczowego. 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Kiedyk, telefon 

32/ 451 41 43 wew. 104, e-mail: m.kiedyk@rekpol.info 

Zastrzeżenia 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje ŚCF REKPOL Sp. z o.o. do żadnego określonego 

działania: 

 Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje ŚCF REKPOL Sp. z o.o. do 

akceptacji oferty w całości lub części i nie zobowiązuje też ŚCF REKPOL Sp. z o.o. do składania 

wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 

 ŚCF REKPOL Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty 

czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

 ŚCF REKPOL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części 

zapytania ofertowego. 
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