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Skierniewice, dnia 28.09.2018 r. 

EUROTRAFO Sp. z o.o.                 
ul. Jan III Sobieskiego 73 

96-100 Skierniewice 

tel.  48 (46) 833 42 30 

fax  48 (46) 833 42 30 

firma@eurotrafo.net  

http://www.eurotrafo.net/pl/ 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 
 (dotyczy zamówienia oprogramowania do zarządzania procesami  

magazynowymi i produkcyjnymi) 
 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
EUROTRAFO Sp. z o.o. 

ul. Jan III Sobieskiego 73, 96-100 Skierniewice 

NIP: 8361716244, REGON: 750780135, KRS: 0000156461 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności. 

 

III. KOD CPV 
 

48000000-8– Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego oprogramowania do zarządzania procesami 

magazynowymi i produkcyjnymi dla 11 użytkowników, który wyposażony będzie w następujące 

moduły: 

• Sprzedaż i Dystrybucja 

• Magazyn i Zaopatrzenie 

• Produkcja 

• Zarządzanie organizacją – CRM 

• Analizy i Raportowanie 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

.Funkcjonalność programu: 

• Sprzedaż i Dystrybucja: 
− obsługa zamówień od klientów i do dostawców 

− możliwość częściowej realizacji lub anulowania zamówień 

− rezerwacje towarów 

− ustalanie, terminów i sposobów płatności   

− cenniki grupowe i indywidualne 

− indywidualne upusty, okresowe promocje 

− definiowanie cenników ogólnych i indywidualnych (i cen minimalnych) 
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− automatyzacja pracy: generowanie dokumentów np. według procesu sprzedaży lub zakupu) np. FV z WZ, WZ z 

zamówień klientów, zamówień klientów z ofert, PZ z zamówień do dostawców, 

− ofertowanie – przygotowanie i wysyłanie ofert wraz ze zdjęciami, opisami, parametrami produktów 

− przyjmowanie zamówień 

− wydruk wszystkich dokumentów od razu w formacie PDF 

− prowadzenie kartoteki klienta 

− dostęp do wszelkich informacji i analiz o kliencie z pozycji karty klienta 

− definiowanie pól i charakterystyk klienta, podpinanie plików 

• Magazyn i Zaopatrzenie: 
−obsługa wielu magazynów 

−obsługa wielu firm w ramach jednego katalogu danych (wspólna baza klientów, towarów i użytkowników – 

oddzielnie prowadzone dokumenty), 

−rozchody wg LIFO, FIFO, FEFO, LEFO oraz ze wskazanej partii 

−możliwość definiowania zaawansowanych algorytmów przyjmowania i rozchodu partii towarów z uwzględnieniem 

definiowalnych charakterystyk: numerów partii i numerów seryjnych, wymiarów (np. wymiarów blachy), 

kolorów, itp. 

−dokumenty magazynowe (PZ, WZ, RW, PW, MM) 

−rezerwacje towarów, rezerwacje „w przód”, rezerwacja na partie towarów 

−obsługa backorderów – towarów oczekiwanych (zamówionych u dostawcy, lecz jeszcze niedostarczonych) oraz 

zapotrzebowanych (niepokryte zamówienia od 

−klientów) 

−obsługa wielu jednostek dla jednego towaru 

−współpraca z drukarkami etykiet i czytnikami kodów kreskowych 

−prowadzenie kartoteki towarów: informacje podstawowe, definiowanie własnych pól informacyjnych, podpinanie 

zdjęć i plików 

−zapytania ofertowe do dostawców, przyjmowanie zamówień, składanie zamówień 

−generowanie jednych rodzajów dokumentów z drugiego rodzaju (według procesu sprzedaży lub zakupu np. FV z 

WZ, WZ z zamówień klientów, PZ z zamówień u dostawców) 

−daty ważności partii, obsługa numerów seryjnych towarów i produktów, 

−wagi, objętości, opakowania towarów, 

−zapewnienie identyfikowalności partii 

−obsługa zamienników i towarów powiązanych 

−moduł wyliczania zamówień wraz generowaniem zamówień lub zapytań ofertowych do dostawców na podstawie: 

analizy obrotów, stanów minimalnych i maksymalnych, backorderów, potrzeb wynikających ze zleceń 

produkcyjnych, itp. 

−podział magazynu na lokacje: pomieszczenie, rząd, regał, półka (MWS) 

−możliwość przypisania każdej lokacji charakterystycznych parametrów, np.: rozmiar, ładowność (MWS) 

−rozbudowane analizy magazynowe: stany na wskazany dzień, towary zalegające, 

−obroty magazynowe. 

• Produkcja: 
− definiowanie wielopoziomowej struktury wyrobu (BOM) – wyrób, podzespoły, elementy 

− nielimitowana liczba poziomów struktury - jeden podzespół element może przynależeć do wielu wyrobów lub 

innych podzespołów 

− definiowanie technologii produktu 

− możliwość definiowania alternatywnych marszrut produkcyjnych 

− tworzenie kosztorysów wyrobów 

− wystawianie zleceń produkcyjnych 
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−  tworzenie podzleceń na brakujące półprodukty wraz z wyliczaniem ilości uwzględniającej stany magazynowe 

półproduktów oraz zapotrzebowania na półprodukt przy innych zleceniach 

− podgląd obciążenia i dostępności maszyn 

− planowanie produkcji 

− wizualizacja procesu produkcji 

− tworzenie Przewodników Produkcyjnych umożliwiających bieżącą rejestrację np. na hali produkcyjnej 

− bieżąca rejestracja realizacji produkcji przez pracowników za pomocą uproszczonego, bardzo łatwego w 

obsłudze modułu oraz czytnika kodów kreskowych 

− drukowane kodów kreskowych na Przewodnikach (znacznie ułatwia to rejestrowanie produkcji) 

− drukowanie etykiet, obsługa drukarek i czytników kodów kreskowych 

− wydanie materiałów i półproduktów na produkcje oraz przyjmowanie wyrobów gotowych i półproduktów w 

ramach zlecenia i przewodnika produkcyjnego 

− obsługa kooperacji 

− obsługa zamienników w procesie produkcji 

− rozliczenie produkcji 

− zamówienia do dostawców surowców na podstawie planów produkcji i receptur 

− planowanie potrzeb materiałowych w oparciu o zaawansowane funkcje rezerwacji oraz obsługi backorderów 

(braków i zapotrzebowań) – system umożliwia zarządzanie zabezpieczeniem materiałów na potrzeby 

produkcji 

− raporty produkcji, raporty wydajności pracowników i maszyn, produkcja w toku 

− możliwość integracji z systemami zarządzania jakością 

 

• Analizy i Raportowanie: 
− Analiza sprzedaży – analizy krzyżowe sprzedaży  

− Raporty pracowitości pracowników – liczba wystawionych dokumentów (FV, PZ, ofert i innych), wielkość 

sprzedaży, marży, liczba wykonanych kontaktów 

− Analiza obrotów – analiza obrotów magazynowych za dany okres, na wybranych magazynach i grupach towarów 

− Magazyn – raportowanie stanów i wartości magazynowych na wybrany dzień, wg dostawców, obroty 

magazynowe, wyszukiwanie zalegających towarów 

− Wydruki – wydruki transakcji, cenników, list inwentaryzacyjnych, itp. 

− Analiza kosztów – analiza kosztów firmy: koszty sprzedaży, produkcji, serwisu w szerokim ujęciu, analizy 

krzyżowe 

− Prognoza płatności – prognozowanie stanu środków finansowych na zadany dzień 

− Generowanie zamówień – generowanie zamówień do dostawcy na podstawie wykonanej sprzedaży w 

określonym okresie 

−  Należności – przeglądanie i wydruk zaległości kontrahentów 

− Produkcja –raporty wydajności pracowników, raporty rzeczywistych kosztów realizacji produkcji, rozliczenie 

zleceń 

− Eksport analiz i raportów do MS Excela lub do programu równoważnego 

− Dostęp do danych w bazie bezpośrednio z arkuszy kalkulacyjnych (np. MS Excel, Open Office lub 

równoważnych)  

 

 

• Zarządzanie organizacją – CRM. 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU 
 
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy: 
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- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem 

  technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 

- Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu 

  zamówienia. 

- Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. 

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

  przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. 

 

2. Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany 

jest przedstawić na żądanie Zamawiającego stosowne oświadczenia. 

 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 21.12.2018 r. 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 

ofertowego (załącznik nr 1). 

 Oferta powinna być: 

 - opatrzona pieczątką firmową, 

 - posiadać datę sporządzenia,  

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  

2. Wraz z formularzem ofertowym oferent powinien dostarczyć wypełnione i podpisane 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego 

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

firma@eurotrafo.net , faksem na nr: 48 (46) 833 42 30,  poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na  adres: ul. Jan III Sobieskiego 73, 96-100 Skierniewice do dnia 11.10.2018 r. wraz z 

załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą 

złożenia oferty.  

 
IX.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  

 

  

X. OCENA OFERT 
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

  - Cena netto 80% 

  - Gwarancja 20% 

 

2. Cena netto w PLN 

   Przez kryterium „Cena  netto  w  PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta   

   cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w   

   ramach kryterium „Cena  netto  w  PLN” będzie obliczana na podstawie następującego  
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   wzoru: 

 
gdzie:  

Cn – najniższa zaproponowana cena netto urządzenia 

Co – cena netto urządzenia zaproponowana w badanej ofercie  

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN” 

 

W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na 

potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia 

poprzedzającego dzień otwarcia ofert. 

 

 
3. Warunki gwarancji 

   Przez kryterium „Gwarancja” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta gwarancję   

   (liczbę miesięcy) na przedmiot zamówienia wskazany w ofercie. Ocena w ramach  

   kryterium „ Gwarancja” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: 

 
 

gdzie:  

Gn – najdłuższa zaproponowana gwarancja 

Go – gwarancja urządzenia zaproponowana w badanej ofercie  

Gc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Gwarancja” 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.  

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i 

wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów. 

 

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
1. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  12.10.2018 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej 

oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: 

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie

.gov.pl 

 

XII. INFORMACJA ODNOŚNIE ZAMÓWIEŃ CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH,  
UZUPEŁNIAJĄCYCH 

1. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości 

zamówienia podwykonawcom. 

3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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4. Zamawiający  zastrzega  możliwość  udzielenia,  wybranemu  w  wyniku  przeprowadzonej  

procedury  wyboru Wykonawcy,  zamówienia  uzupełniającego  w  wysokości  

nieprzekraczającej  50%  wartości  zamówienia określonego  w  umowie  zawartej  z  

Wykonawcą.  Przedmiot  zamówienia  uzupełniającego  będzie  zgodny  z przedmiotem 

zamówienia podstawowego. 

 

XIII.   INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB    
  KAPITAŁOWYCH 

1. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między 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, a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na:  

- uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;   

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;   

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  

 prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

  przysposobienia, opieki lub kurateli 

 
XIV.   ZMIANY UMOWY 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia 

ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji 

zamówienia. z  podmiotem  wybranym w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  

udzielenie  zamówienia z  następujących powodów: 

- uzasadnionych  zmian  w  zakresie  sposobu  wykonania  przedmiotu zamówienia   

  wynikających  np.  z przyczyn technicznych,  

- obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,  

- okoliczności siły wyższej,  

- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,  

- otrzymania  decyzji  jednostki  finansującej projekt  zawierającej  zmiany  zakresu  zadań,   

terminów realizacji   czy też  ustalającej  dodatkowe  postanowienia,  do  których   

Zamawiający  zostanie zobowiązany. 

2. Warunkiem tego jest zgoda obydwu stron umowy oraz ewentualna zgoda Instytucji 

Pośredniczącej.  

 

 
XV.   WARUNKI PŁATNOŚCI 

Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będą protokoły odbiorów lub faktury 

Wykonawcy wystawione Zamawiającemu. 

 
 
 
XVI.   WYKLUCZENIA 
1. Odrzuceniu podlegają oferty:  

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  
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- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym, 

- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert, 

- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań   

  osobowych lub kapitałowych, 

 
 
 
 
XVII.   DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.eurotrafo.net/pl/  

oraz na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

2. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych 

Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do 

wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert 

5. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie 

środków odwoławczych określonych w tej ustawie. 

 
 
XVIII. KONTAKT 
 
1. Dodatkowych informacji udziela Łukasz Krawczyński pod numerem telefonu 697 367 686 

oraz pod adresem email: lkrawczynski@eurotrafo.net 

 

XIX. ZAŁĄCZNIKI 
1. Wzór formularza ofertowego. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym. 

 


