
Zamawiający:

Ostrowski Handel Internetowy Sp. z o.o. 
ul. Bieniewicka 43 
05-870 Błonie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016

 W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanego technologicznie 
rozwiązania informatycznego w Ostrowski Handel Internetowy sp. z o.o. w celu zautomatyzowania wymiany in-
formacji w procesach biznesowych” aplikującego o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Dzia-
łania 3.3, Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zapraszamy wszystkie podmioty 
spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na wdrożenie systemu informatycznego zgodnie z pkt. I 
niniejszego zapytania. Zamawiający: 

Ostrowski Handel Internetowy Sp. z o.o. 
ul. Bieniewicka 43 
05-870 Błonie
NIP: 642-292-72-83
REGON: 240269437

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup stworzonych przez Oferenta wartości niematerialnych i prawnych   
(licencje poszczególnych modułów) w postaci:

Błonie, dnia 02.11.2016

1. Analiza przedwdrożeniowa systemu informatycznego Wnioskodawcy, wytyczne WCAG.
2. Wykonanie uniwersalnego modułu importu danych.
3. Integracja uniwersalnego modułu importu danych z partnerami.
4. Integracja uniwersalnego modułu importu danych ze sklepami Wnioskodawcy.
5. Wykonanie i wdrożenie modułu automatycznej dekompozycji zamówień.
6. Wykonanie i wdrożenie modułu automatycznej składania zamówień.
7. Szkolenia
8. Audyt WCAG 2.0.
9. Zakup komputera przenośnego HP ProBook 470 G2 i7-5500U/8GB/240/DVD-RW/Win10P



Kod CPV przedmiotu zamówienia: 
 72000000-5
 72212517-6
 72212516-9
 30213100-6

Wymagania ogólne

a)    Oferent może złożyć jedną ofertę
b)    Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty
c)    Oferent nie podlega wykluczeniu ze względu na powiazania kapitałowe i osobowe z Zamawiającym, 
które     zostały wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym z Wnioskodawcą 

Spełnienie wymagań będzie odbywało się na zasadzie zero-jedynkowej. 

Minimalne parametry (specyfikacja) przedmiotu zamówienia:

Obecnie na działanie sklepu internetowego składa się kilka modułów, m.in.:

• moduł zamówień - umożliwia zarządzanie zamówieniami klientów,

• moduł ofert - umożliwia tworzenie oraz zarządzanie indywidualnymi ofertami tworzonymi dla klientów,

• moduł produktów - umożliwia szeroko pojęte zarządzanie produktami,

• moduł użytkowników - umożliwia zarządzanie klientami sklepu,

• moduł sklep - umożliwia zarządzanie m.in.:

• producentami,

• dostawcami,

• atrybutami i parametrami atrybutów produktów,

• kategoriami produktów,

• moduł serwis oraz system - umożliwia zarządzanie globalnymi ustawieniami sklepu internetowego,

• moduł e-maile - umożliwia zarządzanie wychodzącymi ze sklepu szablonami wiadomości e-mail.

System informatyczny powinien:

• automatycznie pobierać dane o aktualnych cenach i stanach magazynowych dostawców,

• integrować się z obecnie posiadanym rozwiązaniem eCommerce,

• automatycznie aktualizować informacje o cenach i stanach magazynowych produktów,

• generować raporty wykonanych aktualizacji cen i stanów magazynowych,

• informować operatora o istotnych odchyleniach cen produktów,

• umożliwić anulowanie zmiany wykonanej w sposób automatyczny.



Ze względu na zróżnicowanie systemów informatycznych dostawców konieczne jest zbudowanie narzędzia pozwa-
lającego na integrację wszystkich systemów dostawców.

System dostarczony Zamawiającemu powinien być zgodny w wytycznymi WCAG 2.0 na poziomie AA. Dzięki 
temu będą mogli go obsługiwać z użytkownicy z niepełnosprawościami. 

Oznacza to między innymi, że:

• wszystkie funkcjonalności systemu będą możliwe do obsłużenia za pomocą samej klawiatury,

• system będzie przyjazny dla użytkowników niewidomych, poprzez możliwość wygodnej nawigacji za pomo-

cą czytnika ekranu, zrozumiałe linki, pola formularzy i statusy działań,

• warstwa graficzna systemu będzie spełniała wytyczne dotyczące WCAG dotyczące kontrastu i widoczno-

ści treści.

Docelowe rozwiązanie zostanie wdrożone przez zewnętrzną firmę informatyczną, która w całości przejmie odpo-
wiedzialność w zakresie opracowania rozwiązania, jego przetestowania, wdrożenia i przeszkolenia obsługi Wniosko-
dawcy w zakresie jego użytkowania. Wykonawca powinien również zapewnić support w okresie kwalifikowalności 
wydatków.

II. Kryteria wyboru oferty:

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzi Zamawiający wraz 
z członkami zespołu zarządzającego projektem pn. „Wdrożenie zaawansowanego technologicznie rozwiązania 
informatycznego w Ostrowski Handel Internetowy sp. z o.o. w celu zautomatyzowania wymiany informacji w 
procesach biznesowych”

2.  Złożona oferta powinna zawierać: 
• Nazwę i adres oferenta.
• Termin realizacji.
• Kosztorys ofertowy ze wskazaną specyfikacją (parametrami)
• Warunki i termin płatności.
• Datę sporządzenia oferty.
• Datę ważności oferty.

3. Oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacz-
nie odnosić się do przedmiotu zamówienia.

4. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z 
przyczyn formalnych

5. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne roszczenie względem 
Zamawiającego

6. Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty opisane w punkcie 7, będą pod-
legały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym 



zapytaniu ofertowym. 
7. Kryteria wyboru oferty oraz sposób przyznawania punktów

Kryterium oceny Punktacja Sposób oceny
Cena netto 70 ptk 70 pkt x cena najniższa/cena bada-

na

Termin realizacji zamówienia 30 ptk 30 ptk x najmniejsza ilość tygo-
dni na realizację zamówienia /ilość 
tygodni na realizację zamówienia w 
badanej ofercie

8. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
9. Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku
10. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie do 5 dni roboczych od upływu terminu składania oferty.
11. W przypadku gdy w ramach zapytania ofertowego kilka ofert otrzyma identyczną liczbę punktów, kryterium 

rozstrzygającym o wyborze dostawcy będzie cena.  

III. Oferta może zostać dostarczona: za pośrednictwem poczty na adres firmowy Zamawiającego, pocztą elektro-
niczną na adres: s.markowski@luxmarket.pl lub osobiście.

 Oferta powinna być ważna do: 03.12.2016

IV. Termin składania ofert upływa w dniu: 16.11.2016

Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na 
adres mailowy wskazany w pkt IV. 

V. Wykluczenie z udziału w postępowaniu ofertowym: 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez 
powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upo-
ważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czyn-
ności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczegól-
ności poprzez:

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, po-
krewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli.



VI. Osoba kontaktowa

W sprawie szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z 

Sławomir Markowski :
Tel.: +48 607 28 05 14
E-mail: s.markowski@luxmarket.pl

VII. Dodatkowe informacje 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

VIII. Załączniki konieczne do przedłożenia wraz z Ofertą:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z zapytania ofertowego – zgodnie z załączonym wzorem.



Załącznik nr 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miejscowość i data

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(czytelny podpis Wykonawcy i pieczęć firmy)

             
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nazwa firmy:

Adres:

 Oświadczam/y, w imieniu firmy, że nie jestem/śmy powiązany/i z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. 
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiające-
go czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w 
szczególności poprzez:

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, po-
krewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli.


