ZAPYTANIE OFERTOWE

Katowice 03.03.2017
Zamawiający:
JAVRO 2 Sp. z o.o.
Ul. Zbożowa 10
40-657 Katowice

Zamawiający JAVRO 2 Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę Informatycznego systemu do
zarządzania produkcją (Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne), w
związku z realizacją projektu dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

System powinien posiadać następujące funkcjonalności:
1. Zarządzanie materiałami: definiowanie materiałów, definiowanie półproduktów.
2. Zarządzanie zleceniami: definiowanie produktów, definiowanie zleceń, zarządzenie przepływem
zleceń na produkcji (za pomocą terminali i kodów kreskowych).
3. Moduł raportów, raporty produkcyjne: raporty dotyczące czasu wykonania zleceń, raporty
dotyczące kosztu wykonania zleceń, raporty dotyczące zapotrzebowania materiałowego.
4. Zarządzanie użytkownikami: określanie dostępu do systemu użytkownikom, definiowanie
uprawnień.
5. System na terminalach do rejestracji przepływu produkcji musi działać w przeglądarce
internetowej.
Oferta powinna uwzględniać koszt instalacji systemu w siedzibie Zamawiającego.
Wymagania w zakresie przygotowania oferty.
Złożona oferta powinna zawierać:
Nazwę i adres oferenta, opis oferowanego systemu w odniesieniu do kryteriów wskazanych przez
Zamawiającego, oferowaną cenę sprzedaży netto i brutto.
Termin wykonania zamówienia: nie później niż 30.06.2017
Kryteria oceny oferty, które będą brane pod uwagę przy wyborze dostawcy to:
Cena – 100% (im niższa cena, tym wyższa wartość punktowa wg. wzoru: Wartość kryterium =
Najniższa oferowana cena / Cena oferowana przez danego Oferenta * 100%)

Planowany harmonogram konkursu ofert:
3 III 2017 – ogłoszenie konkursu ofert
06 IV 2017 – termin składania ofert
07 IV 2017 – wybór zwycięzcy konkursu
Termin składania ofert:
Odpowiedzi na zapytanie ofertowe będą przyjmowane do dnia 06 IV 2017 do godziny 12:00.
Pod uwagę będą brane oferty, które wpłyną do biura zamawiającego w w/w terminie.
Odpowiedź na zapytanie ofertowe można przesyłać w następujący sposób:
a) na adres e-mail: j.wrodarczykjr@javro.pl
b) osobiście w siedzibie spółki
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający:
Jacek Wrodarczyk
Prezes Zarządu

