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Charakterystyka zamawiającego 

 

Od 1986 roku firma IGLOO notuje dynamiczny rozwój. Stawiamy na produkcję 

niezawodnych, innowacyjnych i nowoczesnych urządzeń 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 

urządzeń. Posiadamy możliwość 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 poza granicami kraju.  

 

Przedmiot zapytania ofertowego 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest system automatyzacji linii technologicznych 

w oparciu o RFID. Jest to system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny 

odczyt i zapis danych. Ułatwia on w znacznym stopniu identyfikację procesów 

biznesowych bez potrzeby sięgania po dokumentację papierową. Zasadniczymi 

elementami systemu identyfikacji są identyfikatory (tagi, transpondery), drukarki 

RFID oraz czytniki. Identyfikatory złożone są z mikrochipa i anteny, dane 

identyfikacyjne wysyłane są drogą radiową. Funkcją czytnika jest pobieranie 

informacji z identyfikatorów. 

W ramach oferty Zleceniodawca wymaga: 

1) Wykonania usługi zapewniającej odczyt oznakowanych półproduktów i całego 

urządzenia składającego się z półproduktów. Odczyt ten będzie pozwalał w 

systemie Microsoft Dynamics AX 2009 na rozliczanie rozchodu 

materiałowego, lokalizację i śledzenie półproduktów, zakańczanie całego 
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urządzenia – składającego się z półproduktów, sprawdzanie oznakowanego 

całego urządzenia oraz oznakowanych półproduktów przechodzących przez 

bramy RFID 

2) Wyposażenia w dodatkowy sprzęt mobilny konieczny w miejscach w których 

nie będą zainstalowane stałe bramki / anteny.  

3) Uruchomienia systemu identyfikacji pracowników w postaci systemu 

działającego na dwóch wejściach do zakładu. W jednym z wejść istnieje już 

działający system w postaci bramki kołowrotowej, który należy zintegrować z 

nowym systemem identyfikacji RFID. Jeżeli koszt kart identyfikacyjnych 

wyposażonych w nadajnik RFID, będzie wysoki należy przejść na taki system, 

który będzie pozwalał na rejestrację pracowników także w pozostałych 

antenach/bramkach. 

4) Możliwość wypożyczenia sprzętu na testy w siedzibie Zleceniodawcy co 

najmniej przez okres 2 tygodni, oraz pomoc w uruchomieniu sprzętu. 

5) Oferty na etykiety potrzebne do utrzymania produkcji do końca roku od 

momentu wdrożenia systemu (liczba około 10 000 – 15 000 sztuk) 

6) Zleceniodawca przyjmuje, na chwilę składania oferty, że wdrożenie będzie 

obejmowało następujące lokalizacje (działy w firmie): 

a. Agregaty i elektryczny (wliczając w to parowniki) – półprodukty 

b. Stolarnia – półprodukty 

c. Pianki – półprodukty 

d. Cukiernictwo i drzwi – półprodukty 

e. Zakańczanie produkcji – całe urządzenie 

Liczba lokalizacji może zostać zmieniona po wykonanych testach u 

Zleceniodawcy (o których mowa w pkt. 4 tej oferty). 

7) W ramach wdrożenia zostanie uruchomione także dodatkowe znakowanie za 

pomocą kodów kreskowych w działach 

a. Gastronomia i szklarnia 

b. Blacharnia i tokarnia (system już działa) 

c. Magazyn 

8) W ramach wdrożenia Oferent zapewni uruchomienie i gwarancję na sprzęt. 

Oferent w ramach uruchomienia systemu zapewni jego integrację z już 

istniejącym systemem Microsoft Dynamic AX 2009 działającym w firmie w 

oparciu o kody kreskowe i posiadającym możliwość pracy z kodami RFID. 
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9) Zleceniodawca wymaga by Oferent w ramach wdrożenia: 

a. Wskazał najlepsze lokalizacje tagów na poszczególnych półproduktach. 

Lokalizacje te pozwolą na właściwe odczytywanie tagów w poszczególnych 

bramkach jak i antenach zarówno w samych półproduktach jak i w całym 

urządzeniu. 

b. Wskazał umiejscowienie i lokalizację anten pozwalających na wykonanie 

systemu tak by w pełni obejmował wszystkie lokalizacje wymienione w pkt. 

6 tego zapytania ofertowego. 

c. Określił sposób wdrożenia we wszystkich lokalizacjach, taki który zapewni 

jak największą automatyzację pracy i taki system pracy, który nie będzie 

wpływał znacząco na pozostałe czynności na danym stanowisku. 

d. Wskaże zgodnie z najlepszymi własnymi praktykami zasady współpracy z 

dostawcami materiałów do Zleceniodawcy, tak by dostawcy zapewniali 

znakowanie za pomocą kodów kreskowych lub w miarę możliwości za 

pomocą kodów RFID swoje materiały. 

e. Dostarczy technologię znakowania taką, która pozwoli na określenie grup 

tagów. Tu Zleceniodawca widzi możliwość znakowania z pomocą kolorów. 

f. Technologia znakowania ma być niezawodna i spełniać normy Unii 

Europejskiej zarówno na same tagi jak i na anteny i czytniki. 

g. Oferent dostarczy pełną dokumentację na system obejmującą specyfikację 

urządzeń i sposób komunikacji z nimi. Dokumentacja będzie także 

obejmowała schemat wdrożenia (z podziałem na lokalizacje). 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny otrzymanej w ofercie. 

 

 

Miejsce składania oferty 

Oferty w języku polskim należy składać osobiście lub pisemnie drogą pocztową na 

adres firmy:  

IGLOO 

ul. Kazimierza Wielkiego 13, 

32-700 Bochnia 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – system automatyzacji linii 

technologicznych w oparciu o RFID”. 
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Terminy związane z zapytaniem ofertowym 
 

Zdarzenie Data 

Ostateczny termin składania ofert 30.07.2010 r. 

Termin oceny ofert 02.08.2010 r. 

Ostateczny termin realizacji 30.11. 2010 r. 

 

Osoba do kontaktu 

Mateusz Kierepka  

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13  

mateusz.kierepka@igloo.com.pl 

tel.: +48 14/ 662 19 10, faks: +48 14/ 662 19 12 

 

Kryteria i procedura oceny  

 

Kryterium Waga 

Cena 60% 

Termin realizacji  10% 

Doświadczenie, kwalifikacje  30% 

 

Wybór oferenta dokonany zostanie  na podstawie największej ilości 

uzyskanych punktów, zgodnie ze wzorem. 

 

Ocena końcowa = ∑ P(k) 

P(k) = waga * M(k), 

gdzie M(k) oznacza liczbę punktów w danym kryterium, przy czym w każdym 

kryterium maksymalnie można uzyskać 100 punktów. 

Liczba punków przyznanych oferentowi w danym kryterium zostanie obliczona 

zgodnie ze wzorem. 

M(k) =100 – {(100/n)*[n – (n – k + 1)]} 

n – liczba oferentów, 

k – kolejność w kryterium  

mailto:mateusz.kierepka@igloo.com.pl
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Dodatkowe informacje i wymagania 

 W ofercie prosimy przedstawić stosowne informacje odnośne poszczególnych 

kryteriów oceny zgodnie z wyszczególnieniem podanym powyżej, a także 

opisać krótko doświadczenie i kwalifikacje Oferenta związane przedmiotowo z 

usługą.  

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, a wszelkie oferty 

wariantowe muszą być uzgodnione z zamawiającym 

 Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie 

zostaną rozpatrzone. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkim 

oferentami, których oferta spełnia wymogi formalne. 

 Wszelkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez 

osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, a ewentualne kopie lub skany 

potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

 Termin ważności złożonych ofert, jeśli nie zaznaczono inaczej, upływa 

30.11.2010 r. 

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

 Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie 

przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od 

postępowania ofertowego. 

 Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona 

zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł 

w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna 

zgodność oferty z wymaganiami. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert 

wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, 

danych i informacji.  

 

 

……………………………………………………… 

        Pieczęć i podpis  
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