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ZAPYTANIE OFERTOWE  

z dnia 22.06.2022 r. 

1. 1. Nazwa Zamawiającego  
 

 

 
BIMEB Magdalena Biłko, Krzysztof Niecki S.C 
ul. Bielska 136 
43-400 Cieszyn 
Województwo: Śląskie 
Telefon: 662 125 682 
NIP: 5482670462 
 

2. Postanowienia ogólne  

Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest w trybie zapytania ofertowego, w związku 
z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie nowego w 
przedsiębiorstwie procesu zdalnych e-usług z wykorzystaniem innowacyjnych 
technologii obróbczych i informatycznych.” w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-
IP.01-24-026/20  dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP Typ projektu 2 - Inwestycje w 
MŚP w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a wspartym w ramach 
Działania 14.2 „Inwestycje w MŚP – REACT-EU” Typ projektu „Inwestycje w MŚP” w 
ramach Osi Priorytetowej XIV „Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19”   

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego z chwilą publikacji 
ogłoszenia na stronie internetowej. 

3. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej WNIP  - program e-usługa w ramach 
projektu pt. „Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie nowego w przedsiębiorstwie 
procesu zdalnych e-usług z wykorzystaniem innowacyjnych technologii obróbczych i 
informatycznych, Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.14.02.00-24-0429/20-
002 

1. Program e-usługa 

CPV 48000000-8 pakiety oprogramowania 
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Zamówienie obejmuje zakup NOWEGO OPROGRAMOWANIA.    
Zakup oprogramowania niezbędne jest do wykonywania zdalnych e-usług, przyjmowania 
zleceń od klientów i realizacji na maszynach HOLZHER 
Specyfikacja techniczna 
- składanie zamówień na rozkrój płyt meblowych z oklejeniem przez sieć internetową 
- generowanie planów rozkroju online 
- generowanie plików produkcyjnych na piły panelowe z rozkrojów 
- automatyczne obliczanie kosztów zamówienia materiałów i usług 
- wybór dodatkowych usług, m.in. pogrubianie formatek płytą lub pogrubianie listwami, - 
konfiguracja usług dostawy z automatycznym wyliczeniem ceny usługi 
- indywidualne i zaawansowane cenniki dla klientów 
- zamawianie usług CNC online wraz z generowaniem gotowych plików produkcyjnych 
- import zamówień z plików XLS/CSV 
- automatyczne generowanie harmonogramu wykonywania zleceń 
- automatyczne powiadomienia sms o realizacji zamówień 
- automatyczna wymiana danych o zamówieniu z popularnymi programami księgowymi - 
możliwość składania zamówień online na blaty kuchenne wraz z usługami CNC 
- moduł do składania zamówień na korpusy mebli z pełną personalizacją 
- moduł do pilnowania i planowanie produkcji 
 
Gwarancja 12 miesięcy. 
 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy 
producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy 
urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby 
wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy 
materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry 
techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w 
takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i 
urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem 
lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego 
zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, 
eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. 
Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez 
Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń 
określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 

 

4. Termin realizacji zamówienia   

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w maksymalnym terminie do 15.12.2022 r. 
 

 
5. Miejsce realizacji zamówienia  

BIMEB Magdalena Biłko, Krzysztof Niecki S.C 
ul. Bielska 136 
43-400 Cieszyn 
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Województwo: Śląskie 
Telefon: 662 125 682 
NIP: 5482670462 

 

 
6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 

technicznym 

1. Zamówienie udzielane jest w trybie ogłoszenia o zapytaniu ofertowym,  
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty 

są przygotowywane na koszt Dostawców. Każdy z Dostawców może złożyć tylko 
jedną ofertę na każdy z przedmiotów zamówienia.  

 
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty 
zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym 
wymagania.  

4. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia ofert niespełniających wymogów.  
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub anulowania niniejszego 

zapytania ofertowego w każdym czasie.   
6. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w 

zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy 
zamówienia.  
 
 
 

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Dostawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
2. Specyfikacja techniczna jako załącznik do formularza ofertowego 

 
 

8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Dostawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia 
zgodnie z formularzem ofertowym.  

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN lub EUR. Cena musi uwzględniać 
wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie 
koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia 
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oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do 
przedmiotu zamówienia.   

3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu 
ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną 
ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych 
działań w celu jej określenia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru 
częściowego. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
 
 

9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 

1. Kryteria oceny ofert: Cena 100%  
2. Liczbę punktów uzyskanych przez Dostawcę oblicza się wg wzoru:  

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryterium cena: 
Cena (C) – maksymalnie 100 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg 

wzoru: 
Wynik dla rozpatrywanej oferty = (CN/CB) x 100 
gdzie: 
CN = cena netto najtańszej oferty (PLN) 
CB = cena netto badanej oferty (PLN) 

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent 
zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna 
zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym 
kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów. 

4. Dla celu porównania ofert wyrażonych w PLN i EUR do przeliczania oferty w EUR na 
PLN wzięty zostanie pod uwagę kurs NBP z dnia poprzedzającego wybór oferty. 

 

9.  Sposób przygotowania oferty  

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 
do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie. 
Oferta winna być podpisana przez Dostawcę lub osobę upoważnioną do 
reprezentowania Dostawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).  
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2. W ofercie znaleźć się powinno wyszczególnienie spełnienia wymaganych warunków 

technicznych urządzenia (specyfikacja techniczna) – jako załącznik do formularza 
ofertowego 

3. Ofertę należy złożyć w formie, papierowej pocztą na adres firmy, papierowej osobiście  
w siedzibie firmy w Cieszynie, pocztą elektroniczną na adres: biuro@bimeb.pl.  

4. W ofercie należy wskazać termin ważności oferty 30 dni, liczoną od wskazanej w 
Zapytaniu ofertowym daty składania ofert. 
 
 
  

10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu  

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem ofertowym wskazanymi w niniejszym 
zapytaniu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 01.07.2022 r. (termin kończy 
się z upływem tego dnia).   O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty 
do wskazanej skrzynki email lub też oferty papierowej pod wskazany adres. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferty mogą być przesyłane w formie elektronicznej (email) na adres biuro@bimeb.pl  

lub dostarczone w formie papierowej osobiście lub pocztą na adres  
BIMEB Magdalena Biłko, Krzysztof Niecki S.C 
ul. Bielska 136 
43-400 Cieszyn 
Województwo: Śląskie 

.    
4. W razie wątpliwości, pytań, wskazany jest kontakt z inwestorem 
5. Osoba do kontaktu z Dostawcami: Piotr Biłko adres email: biuro@bimeb.pl   

Tel. 662 125 682 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
 

 


