Larix Janusz Pieła sp.jawna
43-374 Buczkowice
Ul. Bielska 1124

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/LRX/11
Data publikacji: 14.11.2017
Firma "Larix Janusz Pieła sp.jawna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III.
Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności
gospodarczej realizuje projekt „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup i
wdrożenie nowoczesnego systemu B2B oraz systemów wspierających prowadzenie
przedsiębiorstwa w procesach sprzedaży i obsługi magazynu.”.
Zapytanie ofertowe dotyczy:
Wniosek

WND-RPSL.03.03.00-24-081H/16-002

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup:
LP.
1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup usługi szkolenia w zakresie wdrażanych systemów

ILOŚĆ SZTUK
1

CPV 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego
Szkolenie 10 osób z obsługi następujących aplikacji: system B2B,
system do obsługi wydań z magazynu, system do szybkiej sprzedaży,
system do inwentaryzacji, specjalistyczne oprogramowanie do
wykonywania i przetwarzania graficznych danych cyfrowych wysokiej
jakości. Celem szkolenia jest nabycie przez personel Wnioskodawcy
wiedzy oraz umiejętności w zakresie stosowania wdrażanych aplikacji.
Wnioskodawca założył, że szkolenie zrealizowane zostanie w ciągu 48
godzin.
Termin składania ofert upływa w dniu: 01.12.2017r.
Ofertę należy przekazać korzystając z jednej z następujących możliwości:
•
•
•

Osobiście,
Pocztą na adres: Larix Janusz Pieła sp.jawna, 43-374 Buczkowice, ul. Bielska 1124
Pocztą elektroniczną na adres: a.bil@larix.com.pl
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Przesyłkę należy oznaczyć w sposób następujący: „Oferta na dostawę w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe nr ZO/LRX/11 w ramach wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.03.03.00-24-081H/16002”.
Ofertę należy przygotować korzystając z załączonego wzorca „Formularz do zapytania ZO/LRX/11”.
Kryteria wyboru oferty
Ocena będzie dokonywana wg skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 500
punktów (wartość punktowa oferty x wartość punktowa wagi), w sposób następujący:
KRYTERIUM
Cena brutto
(def. Cena całkowita w zł brutto
wynikające ze zsumowania
wszystkich pozycji formularza
cenowego)

Okres realizacji
(def. liczba dni kalendarzowych
liczonych od daty zamówienia do
daty realizacji)

wartość
WARTOŚĆ PUNKTOWA OFERTY
punktowa
METODOLOGIA OCENY
wagi w %
70
punkty przyznaje się w skali od 1 do 5 w sposób
następujący:
- oferta z najniższą ceną otrzymuje 5 punktów
- pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle
następującej reguły arytmetycznej:
(X/Y) x 5,
gdzie X = najniższa cena, Y = cena ocenianej
oferty
30
punkty przyznaje się w skali od 1 do 5 w sposób
następujący:
- oferta z najkrótszym okresem realizacji
otrzymuje 5 punktów
- pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle
następującej reguły arytmetycznej:
(Y/X) x 5,
gdzie X = najkrótszy okres realizacji, Y = okres
realizacji ocenianej oferty

Termin realizacji umowy: do 31.12.2017
Warunki istotnych zmian umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie:
•
•
•
•

Harmonogramu realizacji umowy,
Terminu rozpoczęcia realizacji umowy,
Terminu zakończenia realizacji umowy,
Rzeczowo-finansowym umowy.

Konflikt interesów
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym
z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
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Ponadto osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru
wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub
kapitałowo z wykonawcami, którzy składają oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta 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.
-------------------------------------koniec dokumentu------------------------------------------
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