Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach poddziałania II.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

Czyżeminek; 24.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/UE
na dostawę oprogramowania do zarządzania produkcją
dotyczące projektu pn. „URUCHOMIENIE PRODUKCJI DZIANIN MATERACOWYCH, POKROWCÓW I
MATERACÓW Z DODATKIEM PRZĘDZY MIEDZIANEJ W OPARCIU O WŁASNĄ TECHNOLOGIĘ”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie II.3.1: INNOWACJE W MŚP
I. Zamawiający:
PPHU TRANS-TEX S.C. KRYSTYNA KASZNICKA, KRZYSZTOF KASZNICKI, ADAM KASZNICKI
95-200 PABIANICE, UL. 20 STYCZNIA 72/25
NIP: 7311006505
REGON: 470803953
II. Przedmiot zamówienia:
Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Oprogramowanie do zarządzania produkcją – 1 szt.
Moduł do zarządzania produkcją (szt. 1), kompatybilny z używanym obecnie modułem ERP firmy Enova
do zarządzania sprzedażą i administracją firmy. Nowe oprogramowanie ma na celu wprowadzenie
systemu zarządzania produkcją, jakością oraz wydajnością.
Opis funkcjonalny:
Oprogramowanie będzie ściśle dopasowane do poszczególnych stanowisk na produkcji i powiązane z
magazynem. Oprogramowanie będzie zainstalowane na serwerze firmowym i poszczególnych
stanowiskach na dziewiarni, tkalni, brakarni i w magazynie. Stanowska będą komunikowały się z
bazami danych dzięki sieci WiFi na terenie obiektu.
Stanowiska komunikacji to:
1.
Dziewiarnia
2.
Tkalnia
3.
Brakarnia
4.
Magazyn
W przypadku stanowisk 1. i 2. sygnały będą wysyłane z maszyn do systemu komputerowego w celu
zbierania danych o produkcji takich jak: wydajność w skalach czasu, zmian, artykułu / każdej maszynie
etc.
Cała struktura programu opiera się na bazie zleceń produkcyjnych przesyłanych na poszczególne
stanowiska przez kierownika produkcji, który będzie dysponował bazą recept produkcyjnych, w których

będą zamieszczone szczegółowe informacje na temat poszczególnych działań jakie mają wykonywać
pracownicy produkcyjni, przy czym sygnałem zwrotnym z produkcji będą dane pobierane bezpośrednio
z maszyn lub potwierdzanie procedur na kolejnych etapach przez operatorów poszczególnych
stanowisk.
Na dziewiarni program będzie zainstalowany na 2 stanowiska komputerowe, na których będą panele
logowania dla poszczególnych użytkowników z określonymi wcześniej uprawnieniami (dziewiarz,
kierownik produkcji, nastawiacz, etc.). Nastawiacz, oraz dziewiarz otrzymują konkretne recepty polecenia wykonania działań jak założenie artykułu, dokonanie czynności obsługowych ze
szczegółowymi wartościami wszelkich nastaw koniecznych do wytwarzania dzianiny wg określonej
technologii.
Dziewiarze logując się na swoich stanowiskach mają informację co aktualnie jest produkowane na
maszynach, jaką przędzę mają pobierać z magazynu podręcznego i wszelkie pozostałe potrzebne
informacje. Po wyprodukowaniu belki z programu generowana jest etykieta, którą dziewiarz oznacza
belkę przed przesunięciem na magazyn podręczny. Etykieta zawiera zakodowane informacje na temat
operatora obsługującego, ilości kg/belce, kodu artykułu, daty wyprodukowania etc.
Na tkalni przewiduje się te same funkcjonalności ,co w dziewiarni z tym że dostosowane do procesu
tkania.
Na brakarni funkcjonalności j.w., plus podprogram do automatycznego tworzenia historii błędów
(dokładny opis jaki typ błędu na którym metrze bieżącym na belce) w trakcie procesu przeglądania
tkanin/dzianin. Historia ta w postaci arkusza jest przekazywana do bazy i można to załączać do
dokumentacji handlowych, ponieważ coraz więcej klientów wymaga takich specyfikacji do belek.
Podprogram jest zsynchronizowany ze stworzonym dodatkowym pulpitem na przeglądarce - co ułatwia
pracę brakarza.
W magazynie funkcjonalności związane z przesunięciami MM i dokumentami PZ i WZ (usługodawcy wykończalnie snowalnie).
Oferent zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie przedmiotu zamówienia wszelkich
kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jego realizacji, w tym kosztów transportu do oddziału
Zamawiającego (Czyżeminek 43, 95-030 Czyżeminek), instalacji i przeszkolenia personelu w obsłudze
w oddziale Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Nie jest możliwe składanie ofert wariantowych.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
III.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zaakceptowali bez zastrzeżeń
wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.
III.2 Nie jest dopuszczalne składanie ofert przez podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie 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.
IV. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
przedstawionego przez Oferenta oświadczenia oraz zaparafowanego wzoru umowy,
określonych w punkcie IV.1, zgodnie z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.
3. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu wyklucza oferenta z postępowania.
V. Kryteria oceny oferty
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
V.1 Kryteria formalne, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia
- oferta została złożona w terminie określonym w punkcie IX niniejszego zapytania;
- oferta została złożona w miejscu określonym w punkcie VIII niniejszego zapytania;
- oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w punkcie VII niniejszego zapytania;
- przedmiot oferty jest zgodny z punktem II niniejszego zapytania;
- termin realizacji zamówienia w ofercie nie przekracza terminu wskazanego w punkcie nr VI
niniejszego zapytania.
Nie spełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn
formalnych.
V.2 Kryteria punktowe
Oferty, które spełnią kryteria formalne zostaną poddane ocenie według kryteriów punktowych.
Cena [waga: 80%]
Okres gwarancji [waga: 20%]
V.3 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Kryterium Cena (w PLN):
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punktów.
Cena najniższa / Cena badana x 80%
Kryterium Okres gwarancji (w miesiącach):
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.
Okres gwarancji badany / Okres gwarancji najdłuższy x 20%

VI. Termin realizacji zamówienia:
do 30.12.2017r.
VII. Sposób przygotowania ofert:
Oferta powinna być przedstawiona w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim i zawierać:
- nazwę i adres oferenta, adres email oferenta;
- opis przedmiotu zamówienia zgodny z punktem II niniejszego Zapytania;
- co najmniej cenę netto przedmiotu zamówienia (w przypadku cen podanych w walutach obcych
zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP, obowiązującym w dniu oceny ofert);
- okres gwarancji w miesiącach – minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru;
- datę sporządzenia oferty;
- termin ważności oferty – minimum 30 dni od daty otwarcia ofert, określonej w punkcie X. niniejszego
Zapytania;
- termin wykonania zamówienia;
- podpis oferenta;
- podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1
do niniejszego Zapytania ofertowego;
- oferty składane drogą mailową muszą być skanem podpisanej wersji papierowej oferty oraz
podpisanego Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1),
- nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.
VIII. Miejsce składania ofert: oddział Zamawiającego: Czyżeminek 43, 95-030 Czyżeminek lub adres
mailowy: a.kasznicki@trans-tex.pl
IX. Termin składania ofert: 31.10.2017 r.
Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
X. Termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy: 02.11.2017 r.; godz. 10:00
XI. Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie kryteria formalne i zdobędzie
największą liczbę punktów w ocenie punktowej.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pocztą elektroniczną, na adres
e-mail wskazany w ofercie. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej
www.trans-tex.pl
Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy
z Zamawiającym w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. Jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Umowa z wykonawcą zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminu dostarczenia
przedmiotu Umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie
wszczęcia postępowania w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia.

XII. Dodatkowe informacje
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procesu wyboru ofert bez wyznaczenia dostawcy.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.trans-tex.pl
XIII. Osoba do kontaktu:
Adam Kasznicki, Tel. +48 600910803, email: a.kasznicki@trans-tex.pl

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/UE
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że:
Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego osobowo lub
kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie 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.
Ponadto oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania
ofertowego.

__________________ dnia __. __.201_r.

_______________________________
(podpis Oferenta)

