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         Toruń,  20.12.2017 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Combinath Sp. J. M. i E. Nath 

ul.  Rudacka 122 

87-100 Toruń 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Zakup i wdrożenie w firmie Combinath Sp.J. M. i E. Nath oprogramowania typu ERP: 

 

System klasy ERP oparty o technologię Microsoft i platformę programistyczną .Net 4, bazy 

danych Microsoft SQL (lub równoważną). Zaprojektowane dla platformy HTML5. W 

całości zintegrowany w swojej strukturze bez konieczności przenoszenia danych pomiędzy 

modułami. System nieautorski. Wdrażany i sprzedawany poprzez sieć partnerską. 

Zawierający moduły do obsługi: produkcji, handlu, CRM, pełnej ksiegowości, środków 

trwałych, płac i kadr, Workflow, DMS, konfiguracji procesów Workflow i DMS w ilościach 

stanowisk wg zestawienia jak poniżej. System w obrębie wszystkich modułów będzie 

obsługiwany w sposób zintegrowany bez konieczności przenoszenia danych pomiędzy 

poszczególnymi modułami. System pracuje w aplikacji stacjonarnej jak i przeglądarkowej. 

Moduł raportowania BI obejmować będzie swoją funkcjonalnością pełen zakres modułów 

systemu. 
 

Zapotrzebowanie na stanowiska 

 

Płace i Kadry – 1 stanowisko 

Księga Handlowa – 2 stanowiska 

Środki trwałe – 1 stanowisko 

Handel – 13 stanowisk 

Produkcja – 3 stanowiska 

CRM – 5 stanowisk 

Workflow – 16 stanowisk 

DMS – 3 stanowiska 

Konfigurator Workflow i DMS – 1 stanowisko 

Business Intelligence – serwerowa wersja firmowa 

 

Usługa wdrożeniowa, która obejmuje: prace przedwdrożeniowe, instalacje, migracje danych, 

konfiguracje funkcjonalną, prace programistyczne, raporty indywidualne, dodatkowe 

funkcjonalności, wydruki, asystę wdrożeniową, dojazdy, noclegi. Wymagana znajomość 

struktur baz danych obecnego (funkcjonującego w firmie Zamawiającego) systemu Comarch 

ERP Optima dla celów migracji danych.  Migracja danych będzie obejmowała kompletną 

historyczną migrację danych płacowo-kadrowych (nie BO list płac), migrację historyczną 

środków trwałych, danych księgowych oraz z zakresów modułów handlowych i 

produkcyjnych. 
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Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Wdrożenie do procesu produkcji 

firmy Combinath Sp.J. nowej technologii produkcji wyspecjalizowanej tektury 

tłuszczoszczelnej i silikonowanej z falą F o szczególnych zastosowaniach i właściwościach”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 w ramach poddziałania 1.6.2 

 

 

Kod CPV:  

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 

internetowe i wsparcia 

 

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba firmy Combinath Sp.J. M. i E. Nath w Toruniu,                       

ul. Rudacka 122. 

 

III. OCENA OFERT 

 

1. Kryteria oceny: 

 

1.1 Cena (oczekiwane wynagrodzenie brutto): – 90%, - liczba punktów (maksymalnie 90 pkt) 

w kryterium będzie przyznawana według podanego poniżej wzoru:  

C= Cmin/Cbad x 90% x 100 pkt 

- C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium cena, 

- Cmin - cena brutto oferty o najniższej oferowanej cenie, 

- Cbad - cena brutto oferty badanej. 

 

1.2 Termin gwarancji na system ERP (w miesiącach) – 10% -  liczba punktów (maksymalnie 

10 pkt.) w kryterium będzie przyznawana według podanego poniżej wzoru: 

G= Gbad/Gmax x 10% x 100 pkt 

- G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium gwarancja, 

- Gmax - okres gwarancji oferty o najdłuższym okresie gwarancji, 

- Gbad - okres gwarancji oferty badanej. 

 

Liczba punktów, przyznanych każdej z ocenianych ofert, obliczona zostanie według wzoru: 

- LP = C+G, gdzie: 

- LP - łączna ilość punktów przyznanych ofercie, 

- C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Cena, 

- G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium gwarancji 
 

 

2. W konkursie ofert wygrywa oferta złożona przez Oferenta spełniającą warunki 

dopuszczające do udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskująca największą liczbę 

punktów w kryteriach oceny. 

3. W przypadku gdy cena oferty zostanie wyrażona w EURO, Zamawiający na potrzeby 

porównania złożonych ofert dokona przeliczenia zaoferowanej ceny na PLN                                     

z uwzględnieniem średniego kursu NBP dla waluty EURO obowiązującego na dzień 

składania ofert. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-informatyczne-konsultacyjne-opracowywania-oprogramowania-internetowe-i-wsparcia-8260
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-informatyczne-konsultacyjne-opracowywania-oprogramowania-internetowe-i-wsparcia-8260
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IV. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. W ofercie proszę podać cenę brutto zamówienia.   

2. Termin składania ofert: do 27.12.2017 r. 

3. Oferty należy złożyć w firmie Combinath Sp.J. M. i E. Nath, ul. Rudacka 122, 87-100 

Toruń osobiście, drogą pocztową lub emailem na adres: joanna.wyrwas@combinath.pl 
 

W przypadku wysłania oferty pocztą tradycyjną za dochowanie terminu uznaje się wpływ 

oferty do siedziby Zamawiającego. 

 

4. Dodatkowych informacji udziela Joanna Wyrwas pod numerem telefonu +48 608208914 

oraz adresem e-mail: joanna.wyrwas@combinath.pl 

5. Ważność oferty: minimum 30 dni 

6. Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2018 r. 

 

7. Do oferty należy załączyć udokumentowane zaświadczenie o minimum trzyletnim 

partnerstwie. 

 

8. Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych oraz 

kapitałowych z Zamawiającym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego . 

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 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 

na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d) 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. 

9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną 

wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz zamieści 

informacje o wyborze wykonawcy na stronie internetowej na której zapytanie ofertowe było 

upublicznione. 

10. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.). 

11. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy 

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

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego. 

mailto:kpiesik@novumplast.pl
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13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przy ocenie ofert bez 

podania przyczyny. 

14. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w zakresie terminów jej 

wykonania w następujących okolicznościach:  

 

-    konieczności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wyrażania 

zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektu przez Instytucję 

Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020,  

 

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią 

spowodowanych.  

  

Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej 

przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania ofertowego.  

 

 


