Piaseczno 27.07.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/TIK/2017
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup i wdrożenie

zintegrowanego systemu dedykowanego do obsługi klientów zagranicznych wraz z
konfiguratorem produktów Wnioskodawcy.
Planowany termin realizacji projektu:
Nie później niż 24.06.2018
Nazwa narzędzia: LIGHT PLANNER
Wymagana funkcjonalność
Planner jest narzędziem do samodzielnej konfiguracji systemowych opraw oświetleniowych w
oparciu o gotowe ustandaryzowane elementy.
Wymagany interfejs responsywny wspierający ekrany min. 10”.
Obsługa wielu języków, na początek polski, niemiecki i angielski. Możliwość prostego dodania
kolejnego języka przez dodanie nowego słownika do bazy danych.
Typy użytkowników:
- projektant
- logistyk
- administrator
Funkcje dostępne dla projektanta:
- Samodzielna konfiguracja w 4 krokach samodzielnie oprawy oświetleniową (bez
zalogowania),
- Zapisanie konfiguracji na swoim profilu w formacie pozwalającym na ponowną edycję
(po zalogowaniu),
- Złożenie żądania wyceny zestawu do operatora Plannera,
- Wydruk konfiguracji w PDF
- Pobranie plików związanych ze skonfigurowaną oprawą
- Udostępnienie konfiguracji osobom trzecim
- Złożenie zamówienie na skonfigurowaną oprawę do producenta.
- Złożenie reklamacji na dostarczona oprawę.
Funkcje dostępne dla logistyka to funkcje projektanta plus:
- zarządzanie użytkownikami: przydzielanie upustów cenowych, przeglądanie listy
zarejestrowanych użytkowników, dostęp do konfiguracji i zamówień użytkowników,
- dostęp do Katalogu produktów bez możliwości modyfikacji
Funkcje dostępne dla administratora to funkcje logistyka plus:

- nadawanie uprawnień użytkownikom,
- ładowanie i modyfikacja danych systemu oświetleniowego w katalogu produktów
- możliwość modyfikacji konfiguracji i zamówień innych użytkowników
- wysyłka powiadomień systemowych do użytkowników systemu
Light Planner powinien mieć możliwość rejestracji logów związanych
Złożona oferta powinna zawierać:
1) adres oferenta,
2) datę sporządzenia,
3) cenę całkowitą netto i brutto,
4) termin ważności oferty,
5) warunki i termin płatności,
6) maksymalny czas wdrożenia i przeszkolenia personelu:
60 dni – 35 pkt
60 dni – 10 pkt
>60 dni – 0 pkt
7) podpis oferenta zgodnie z przyjętą zasadą reprezentacji

Oferta powinna być ważna 60 dni.
System należy dostarczyć wraz z instalacją.
Forma złożenia oferty:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@organiclighting.pl
2) Osobiście w sekretariacie pod adresem: 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 34
3) Fax-em : 22 736 73 01
4) Za pośrednictwem poczty na adres: 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 34
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie zamieszczono na stronie.
Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2018 do godz. 23:59
Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienie oferenta nie później niż 09.04.2018
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

1

Cena

50

2

Doświadczenie / dotychczasowa
współpraca

35

3

Termin realizacji

5

4

Inne (podać jakie)

10

Razem

100

……………………………
(mp)

………………………… …
(podpisy prawnie wiążące)

…………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
(nazwa, adres, NIP, e-mail Oferenta)

Organic Lighting Sp z o.o.
ul. Puławska 34
05-500 Piaseczno

OFERTA
W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TIK/2017 z dnia 27.07.2017, które wpłynęło
mailem/pocztą/osobiście/inne* w dniu …………………..., dotyczące projektu pt. „Wzrost
internacjonalizacji Organic Lighting Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowego modelu
biznesowego..” w ramach Osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i
przedsiębiorczości, Działanie 3.2
Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Typ projektów:
Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup usług związanych z
Stworzenie infrastruktury opartej o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego;
*niepotrzebne skreślić

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami przedstawionymi w
ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 1/TIK/2017 zgodnie z poniższą ofertą:

a) Cena
1 Stworzenie infrastruktury opartej o rozwiązania TIK w obszarze
handlu elektronicznego;

CENA NETTO: ………………..……… waluta: …………

CENA BRUTTO: ……………..……… waluta: ……….…

b) Termin płatności: ………………………………………………………………………….…. (liczba dni

kalendarzowych)
Termin ważności oferty: ……………………………………………..………… dni kalendarzowych od ustalonej
daty składania ofert (minimum 30 dni).

1. Oświadczam,

iż oferowany przedmiot dostawy spełnia wymagania określone
przedmiotem zapytania ofertowego.

……………………………………….
(CZYTELNY podpis)

2. Oświadczam, iż posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

……………………………………….
(CZYTELNY podpis)

3. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej

wykonanie zamówienia.

……………………………………….
(CZYTELNY podpis)

4. Oświadczam, iż posiadam zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie

zamówienia.

……………………………………….
(CZYTELNY podpis)

5. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,
d) 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.

e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
………………………………
(CZYTELNY podpis, pieczątka firmowa)

