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WSTĘP 
 

Cel dokumentu 
 
Celem dokumentu jest przedstawienie zasadniczych wymagao dla Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego (ZSI), warunków przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz oczekiwanej 
zawartości oferty. 

 

Przeznaczenie dokumentu 
 
Dokument jest przeznaczony dla firm zaproszonych do postępowania ofertowego na 
dostarczenie i wdrożenie ZSI dla: 
 

Zakładu Elektromechaniki Chłodniczej "IGLOO"  

Centrala 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13  

tel.: +48 14/ 662 19 10, fax: +48 14/ 662 19 12 e-mail: mateusz.kierepka@igloo.com.pl  

NIP: 868-000-50-40        REGON: 005711177 

 

Definicje 
 
Poniżej wyjaśnione są skróty i pojęcia używane w niniejszym dokumencie. 
 

 Zamawiający – Z.E.Ch Igloo  

 Oferent – firma ubiegająca się o realizację przedmiotu zamówienia. 

 Dostawca – Oferent wybrany w wyniku postępowania ofertowego. 

 ZSI – Zintegrowany System Informatyczny. 

 Zapytanie ofertowe – propozycja Zamawiającego skierowana do Oferentów w sprawie 
warunków dostarczenia i wdrożenia ZSI. 

 
Własnośd dokumentu 
 
Niniejszy dokument stanowi własnośd Z.E.CH. IGLOO  
Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek 
formie, jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela. 

mailto:mateusz.kierepka@igloo.com.pl
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WARUNKI PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 
 
Zamawiający zwraca się do Oferenta z prośbą o złożenie oferty na dostarczenie i wdrożenie ZSI. 
 

Wymagania dotyczące oferty 
 

 Ofertę należy przygotowad w języku polskim 

 Oferty przygotowane w innym układzie niż przedstawiony w rozdziale 7, mogą nie byd 
rozpatrywane. 

 Oferent jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu egzemplarza na papierze oraz 
wersji elektronicznej według załączonego szablonu. Pliki mogą byd skompresowane do 
formatów zip lub rar. 

 Oferty, których wersje elektroniczne zostaną dostarczone w innych formatach niż 
wymagane mogą nie byd rozpatrywane. 

 Oferty złożone na piśmie winny byd opieczętowane imiennymi pieczęciami przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Oferenta, wymienione w rejestrze przedsiębiorców lub 
innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania. 

 Oferta powinna byd zatytułowana „Oferta na dostarczenie i wdrożenie ZSI”. 

 Dodatkowo na pierwszej stronie powinny znajdowad się nazwa firmy, dane osoby do 
kontaktów, telefon, e-mail i adres. 

 

Miejsce składania ofert 
 

Oferty należy przesyład do siedziby Zamawiającego na adres: 
 

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13  
 

Email: mateusz.kierepka@igloo.com.pl – w temacie: oferta na ZSI 
 

Terminy związane z zapytaniem ofertowym 
 

Lp. Zdarzenie Data 

1 Ostateczny termin składania zapytao do zapytania 
ofertowego 

25.05.2009 

2 Ostateczny termin udzielania odpowiedzi na zapytania 
dotyczące zapytania ofertowego 

27.05.2009 

3 Ostateczny termin składania ofert 29.05.2009 

4 Przewidywany termin ostatecznej oceny ofert 01.06.2009 

5 Przewidywany termin negocjacji z oferentami wybranymi 
w drugim etapie postępowania 

02-05.06.2009 

6 Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym 
oferentem 

08-12.06.2009 

7 Zakładany termin rozpoczęcia prac przez wybranego 
Dostawcę 

15.06.2009 

 

mailto:mateusz.kierepka@igloo.com.pl
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Termin ostateczny rozpoczęcia prac wdrożeniowych będzie ustalony w koocowym etapie 
postępowania ofertowego z wybranym Dostawcą oprogramowania. 
Zamawiający może w każdym czasie zmienid proponowane terminy. 

 

Okres ważności oferty 
 

 Składający ofertę jest zobowiązany do utrzymania ważności oferty przez okres 30 dni , licząc 
od daty otrzymania Oferty przez Zamawiającego. 

 Warunki zaprezentowane w ofertach będą jednak warunkami wyjściowymi do dalszych 
ustaleo i negocjacji.  

 

Zasady udzielania wyjaśnieo 
 

 Pytania oferentów powinny byd zgłaszane w formie elektronicznej i wysyłane pocztą e-mail 
na adres kontaktowy:  
 

mateusz.kierepka@igloo.com.pl 
 

 Wszystkie pytania kierowane do Zamawiającego przez Oferentów będą rejestrowane, a 
odpowiedzi rozesłane wszystkim Oferentom, bez informacji o autorze pytania. Odpowiedzi 
na pytania będą udzielane za pomocą poczty elektronicznej. 

 Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi w innym trybie, chyba że sam tak zadecyduje. 
 

Ocena ofert 
 

 Po dokonaniu przez Zamawiającego oceny ofert, Oferenci otrzymają pocztą elektroniczną 
informację o statusie swoich ofert oraz dalszym postępowaniu. 

 Wynikiem rozpatrzenia ofert może byd status: 
o odrzucenie oferty, 
o zaproszenie do negocjacji. 

 Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko 
Zamawiającemu. Złożona oferta staje się własnością Zamawiającego. 

 
 

mailto:mateusz.kierepka@igloo.com.pl


    

6 

 

Zastrzeżenia 
 

 Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 

 Zamawiającemu przysługuje w każdym momencie prawo odstąpienia od postępowania 
ofertowego opisanego w zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny tego odstąpienia. 

 Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, bez podania przyczyny. 

 Złożona oferta musi zawierad oświadczenie osoby lub osób uprawnionych do 
reprezentowania Oferenta o zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał lub 
uzyska w związku z postępowaniem ofertowym. 

 Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się także na wszystkich pracowników Oferenta, 
który za ich działania w tym zakresie odpowiada jak za swoje własne. 

 Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również w przypadku odrzucenia oferty lub każdego 
innego zakooczenia postępowania ofertowego. 

 Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy powoduje odpowiedzialnośd odszkodowawczą 
Oferenta za wszelkie szkody, jakie mogą wyniknąd dla Zamawiającego z takiego tytułu. 

 
Złożenie oferty przez Oferenta, będącej odpowiedzią na niniejsze Zapytanie ofertowe, oznacza, 
że Oferent akceptuje wszystkie zastrzeżenia wymienione w punkcie 3.7. 
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CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Od 1986 roku notujemy dynamiczny rozwój. Stawiamy na produkcję niezawodnych, innowacyjnych i 

nowoczesnych urządzeo dla handlu i gastronomii. W naszych katalogach znajdują się setki pozycji 

asortymentowych, które zaspokoją oczekiwania klienta, a są to między innymi: urządzenia chłodnicze 

- lady, witryny, regały, szafy, komory, urządzenia mroźnicze, urządzenia technologiczne - stoły i regały 

wykonane ze stali nierdzewnej, ciągi kuchenne, kuchnie, patelnie, frytkownice, piece konwekcyjno 

parowe i inne. Nasza szeroka oferta handlowa chętnie wykorzystywana jest przy wyposażaniu lokali 

ogólnospożywczych, mięsno wędliniarskich, nabiałowych, cukierniczych oraz stoisk rybnych i 

mrożonek. Bary, restauracje, stołówki, hotele itp. stanowią również szeroką grupę odbiorców 

naszych urządzeo. Posiadamy możliwośd wykonywania kompleksowych realizacji począwszy od 

projektu poprzez produkcję, aż po montaż i sprawny serwis. Zapewnia to nam konkurencyjną pozycję 

lidera na polskim rynku. Stale zwiększamy grono zadowolonych klientów na wymagających rynkach 

UE, Azji, USA Kanady i oczywiście Polski. Dzięki bardzo dobrej współpracy z naszymi 

Przedstawicielami, corocznie notujemy znaczące przyrosty sprzedaży zarówno w Polsce jak i również 

poza granicami kraju.  

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie ZSI u Zamawiającego. Wdrożenie powinno 
byd skuteczne i obejmowad dostarczenie oprogramowania, które pozwoli na realizację zadao 
przedstawionych w załączniku nr 1: 

 

 sporządzenia koncepcji i przeprowadzenie wdrożenia w celu realizacji zadao 
przedstawionych w załączniku nr 1. ZSI powinien wspierad procesy zaprezentowane w 
załączniku nr 1, 

 dostarczenie licencji umożliwiających obsługę procesów opisanych w załączniku nr 1, 
przez co najmniej 37 pracowników Zamawiającego oraz do 50 osób spośród partnerów 
Zamawiającego funkcjonujących w sieci powiązao B2B (komunikacja on-line w formie 
specjalizowanego portalu intranetowego) 

 dostarczenie dokumentacji użytkowej i administracyjnej w języku polskim,  

 konsultacje i szkolenie użytkowników ZSI, 

 szkolenie administratorów aplikacji tak, aby osiągnęli niezbędne umiejętności 
pozwalające na samodzielne utrzymanie systemu,  

 udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczone produkty i wykonane usługi, 

 uruchomienie kompletnego ZSI w terminie do 31.12.2009 r. 
 
Wycena przedmiotu zamówienia powinna byd przygotowana według specyfikacji przedstawionej w 
załączniku nr 2. 
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WYMAGANIA WOBEC DOSTAWCÓW 
 
Preferowani oferenci to firmy, które: 
 

 uprawnione są do występowania jako podmiot gospodarczy od co najmniej 2 lat; 

 posiadające pozytywne i udokumentowane doświadczenia jako dostawcy prac o zbliżonej 
złożoności do przedmiotu zamówienia (w tym w zakresie podmiotów skonsolidowanych); 

 organizacyjnie, finansowo i technicznie zdolne są do sprawnej realizacji kontraktu, 
spełniające łącznie następujące warunki: 

o minimalny roczny przychód w zakresie produktów i usług IT – 3 mln zł, 
o minimalne zatrudnienie kadry do wdrożeo oferowanego oprogramowania - 10 

osób, 
o minimalne zatrudnienie kadry programistów dla oferowanego oprogramowania - 

5 osób, 
o posługiwanie się sprawdzoną, efektywną i powtarzalną w polskich 

przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych metodyką wdrożenia 
oprogramowania, 

o zdolne do przedstawienia propozycji etapowego harmonogramu wdrożenia z 
uwzględnieniem własnej metodyki, celów strategicznych i specyfiki biznesowej 
Zamawiającego. 

 
 
Z ubiegania o realizację kontraktu wyklucza się Oferentów: 

 

 w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub 
ogłoszono upadłośd, 

 którzy dokonali poważnych, podważających ich wiarygodnośd uchybieo we 
wcześniejszych projektach realizowanych w podobnym zakresie, 

 którzy nie dopełnili, wynikających z właściwych przepisów, obowiązków opłacenia 
podatków, opłat oraz składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i innych nałożonych 
przez Paostwo Polskie zobowiązao, 

 którzy w procedurze zlecenia prac umyślnie złożyli nieprawdziwe informacje i 
wyjaśnienia na swój temat. 
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OPIS OCZEKIWANEJ ZAWARTOŚCI OFERTY 
 
Oferty powinny zawierad wszystkie informacje wymienione w niniejszym rozdziale.  
W sytuacji, gdy oferta nie będzie kompletna pod względem informacyjnym i nie będzie odpowiadała 
porządkowi przedstawionemu w niniejszym rozdziale, Zamawiający zastrzega sobie prawo jej 
odrzucenia bez przeprowadzenia szczegółowej oceny. 
O konieczności uzupełnienia lub przedstawienia przez Oferenta dodatkowych wyjaśnieo i 
dokumentacji będą informowad osoby po stronie Zamawiającego wyznaczone do udzielania 
wyjaśnieo. 

 

Rozdziały oferty 
 

1.1. Informacje o Oferencie (maksymalnie 5 stron) 
 
Prosimy o przedstawienie się Oferentów. Pożądanymi informacjami są: 

 

 specjalizacja Oferenta, 

 historia działalności, 

 referencje i doświadczenia 
 

1.2. Szkolenie administratorów i użytkowników  
 

Prosimy o informacje dotyczące szkoleo i weryfikacji wiedzy uzyskanej przez użytkowników 
 

1.3. Metodyka realizacji projektu 
 

 Prosimy o zamieszczenie stosowanej metodyki realizacji projektu dostarczenia i wdrożenia 
ZSI z uwzględnieniem założeo i wymogów przedstawionych w załącznikach nr 1. 

 Metodyka powinna obejmowad cały cykl życia systemu informatycznego począwszy od 
analizy i dostarczenia po wdrożenie i utrzymanie. Powinna zawierad istotne elementy 
procedur współpracy Dostawcy z Zamawiającym. 
 
Niezbędnymi elementami metodyki są: 

o Przebieg prac 
Oferent powinien opisad główne etapy i kroki, które zamierza wykonad, aby 
zrealizowad zamówienie. Zadania powinny korespondowad z zamieszczonym 
harmonogramem i opisami produktów, etapów projektu. 
o Opis produktów 

Należy przedstawid szczegółową listę produktów wdrożenia (w tym dokumentacji). 
o Etapy wdrożenia 

  Należy określid co oznacza zakooczenie etapu i jest podstawą rozliczeo. 
o Organizacja projektu 

Należy opisad role i przedstawid kwalifikacje wymagane od biorących udział w 
projekcie, zarówno po stronie Dostawcy, jak i Zamawiającego oraz mechanizmy 
kontroli postępu dostarczenia i wdrożenia wraz z podziałem odpowiedzialności Stron. 
o Dokumentacja projektu 
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Dokumentacja projektu powstała w trakcie realizacji prac (dokumentacja 
organizacyjna, sposób dokumentowania spotkao wdrożeniowych, arkusze 
informowania kierownictwa, itp.). 
o Zakres i zasady obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej 

Propozycje i koszty propozycji wariantów obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej. 
Dla wariantu preferowanego, wycenionego w ofercie należy wypełnid poniższy 
szablon: 

 

Lp Pozycja Opis\Wartośd 

1 Czas usunięcia usterek – (wg ważności zgłoszenia):  
1. krytycznych – uniemożliwiających lub znacznie 
utrudniających prace systemu  
2. pozostałe 

 

2 Okres gwarancji w miesiącach udzielanej przez oferenta na 
kompletny wdrożony system 

 

 
o Warunki aktualizacji 

Częstotliwośd i koszty z rozbiciem na poszczególne podmioty Grupy Z.E.CH. IGLOO  
 
o Zasady wprowadzania zmian i modyfikacji systemu przez użytkownika 

Opis zasad i procedur na jakich użytkownik może wprowadzad samodzielnie 
modyfikacje do systemu z zachowaniem gwarancji i serwisu dostawcy. 

 
1.4. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 
 
Wymagane jest przedstawienie propozycji harmonogramu realizacji projektu w oparciu o 
stosowaną metodykę proponowaną przez Oferenta. W rozdziale należy opisad główne zadania, 
wraz z terminarzem ich realizacji.  

 
1.5. Wymagane wsparcie ze strony Zamawiającego 

 
Należy przedstawid wszelkie zasoby, które są wymagane, aby Oferent mógł wykonad przedmiot 
kontraktu (ludzie, sprzęt, pomieszczenia, inne ważne uwarunkowania), które Oferent założył przy 
konstruowaniu oferty. 

 
1.6. Koszty i stawki 
 

Wg załącznika nr 2  
 

1.7. Dodatkowe istotne informacje z punktu widzenia Oferenta 
 

W tym rozdziale Oferent powinien zamieścid dodatkowe informacje, które nie mieszczą się w 
klasyfikacji wcześniejszych rozdziałów, a stanowią istotny element przetargowy z punktu 
widzenia Oferenta. 
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1.8. Załączniki oferty 
 

 Dokumenty świadczące o statusie prawnym oferenta (np. wypis z rejestru sądowego, lub 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 

 Oświadczenie, że: 
o Oferent posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i 

techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, 

o nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub układowe, 
o wszystkie informacje przedstawione w ofercie są prawdziwe. 
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SPOSÓB I KRYTERIA OCENY OFERT 
 

Wstępne rozpatrzenie oferty 
 
W wyniku analizy zostaną wybrane najlepsze oferty z punktu widzenia Zamawiającego.  
 

Ocena kompletności oferty 
 
Oferty:  

 nie zawierające wszystkich wymaganych informacji,  

 nie zawierające wymaganych tabel, 

 nie zawierające wymaganych załączników, 

 nie zachowujące kolejności i układu wynikającego z rozdziału 7. 
 
mogą zostad odrzucone bez oceny. 
 

Dodatkowe informacje na temat oprogramowania 
 
Zamawiający może poprosid o dokonanie prezentacji w wybranym zakresie lub zorganizowanie 
wizyty referencyjnej u wybranego klienta, według określonego przez Zamawiającego scenariusza. 

 

Negocjacje z Oferentami i wybór Dostawcy 
 
Przy negocjacjach i wyborze Dostawcy Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami: 

 

 koszt realizacji projektu, 

 poziom spełnienia celów strategicznych, 

 czas realizacji projektu, 

 ocena propozycji umów, 

 ocena wiarygodności firmy Dostawcy, 

 ocena technologii rozwiązania, 

 ocena propozycji metodyki realizacji projektu, 

 inne korzyści wynikające z wdrożenia. 
 


