
 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach poddziałania II.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 
 

Łowicz, 31.07.2017  r. 
 

Zapytanie ofertowe nr 2/UE 
na dostawę Oprogramowania do zarządzania klasy ERP 

 
dotyczące projektu pn. „URUCHOMIENIE PRODUKCJI SKARPET ORTOPEDYCZNYCH WSPOMAGAJĄCYCH 
LECZENIE HALUKSÓW I OSTROGI PIĘTOWEJ” 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:        
                               
P.P.H. " BRATEX " SŁAWOMIR BRYŁA 
99-400 ŁOWICZ, UL. SPÓŁDZIELCZA 16 
 
NIP: 8341002493 
REGON:  750447826 
 
II. Przedmiot zamówienia: 
 
Oprogramowanie do zarządzania klasy ERP 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 48321000-8 Pakiety oprogramowania i systemy 
informatyczne 
 
Specyfikacja jak poniżej lub równoważna: 
1 szt. 
Zakres funkcjonalny: 
Magazyny  
• obsługa dowolnej liczby magazynów  
• ewidencja magazynowa prowadzona w cenach rzeczywistych netto i brutto  
Inwentaryzacja  
• możliwość wprowadzenia jednego Bilansu Otwarcia i wielu kolejnych remanentów, korygujących stan magazynu  
• wydruki remanentowe w dowolnym momencie na podstawie archiwalnego zapisu wszystkich remanentów  
Obrót magazynowy, zakup i sprzedaż  
• proste i szybkie wprowadzanie oraz swobodna modyfikacja lub usuwanie dokumentów magazynowych i 
handlowych  
• automatyczne tworzenie dokumentów PZ i WZ na podstawie jednego lub wielu zamówień odbiorców lub własnych  
• pełna automatyzacja i kontrola poprawności całego procesu zakupu i sprzedaży z wykorzystaniem informacji 
zawartych w kartotekach systemu  
• możliwość dodania nowego kontrahenta, płatnika, artykułu lub usługi w trakcie wystawiania dokumentu  
• możliwość wystawienia faktury na podstawie kilku dokumentów WZ  
• możliwość wystawiania faktur walutowych  
• automatyczne tworzenie dokumentów PZ i faktur zakupu na podstawie wprowadzonego dokumentu SAD  
• łatwe wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie dokumentów według różnorodnych kryteriów  
Rozrachunki  
• należności i zobowiązania generowane automatycznie przez program na podstawie dokumentów handlowych  
• możliwość dopisania ręcznego należności i zobowiązań  
• rozliczanie dokumentów poprzez kojarzenie z innymi (kompensata)  
• swoboda kojarzenia i anulowania rozrachunków  



 

 

• rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów  
• drukowanie wezwań do zapłaty  
• obsługa rozrachunków wielowalutowych  
• rejestracja noty odsetkowej z możliwością regulacji wielkości odsetek karnych  
• możliwość dowolnej analizy stanu należności i zobowiązań według zadanych kryteriów np. daty płatności , 
kontrahenta, formy płatności  
Finanse  
• ręczne lub automatyczne wystawianie kwitów KP i KW oraz Poleceń Przelewu  
• rejestracja wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe  
• wydruk raportów kasowych  
• możliwość rozliczenia należności lub zobowiązania w czasie wypisywania dokumentu kasowego lub bankowego  
Zamówienia  
• automatyczna rezerwacja towaru wg priorytetów zamówień od odbiorców  
Moduł CrM 
• uproszczony moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem 
Zestawienia  
• stan magazynu, oferty, cenniki  
•  zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT  
• zestawienia obrotów magazynowych  
• sumaryczne stany zamówień i rezerwacji  
• analizy zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów  
• analizy stanu rozrachunków 
 
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, określonego 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: 100%]   
 
 
V.3 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 
Kryterium Cena: 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów. 
 
Cena najniższa / Cena badana x 100% 
 
 
VI. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2017 r. 
 
 
VII. Sposób przygotowania ofert: 
Oferta powinna być przedstawiona w formie pisemnej na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszego Zapytania ofertowego i zawierać: 
- nazwę i adres oferenta; 
- co najmniej cenę oferty netto (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN 
po kursie średnim NBP, obowiązującym w dniu oceny ofert);  
- datę sporządzenia oferty;  
- termin ważności oferty – minimum 30 dni od daty otwarcia ofert; 
- 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 formularza ofertowego (załącznik nr 2) i  
podpisanego Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1); 
- nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych. 
 
VIII. Miejsce składania ofert: oddział Zamawiającego: Popów 158, 99-400 ŁOWICZ;  lub adres mailowy: 
slawekbratex@interia.pl    
 
IX. Termin składania ofert: 10.08.2017  r. do godz. 23:59 
Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 

mailto:slawekbratex@interia.pl


 

 

 
X. Termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy: 11.08.2017  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. 
Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego:  
www.bratexskarpetki.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.brataexskarpetki.pl  
 
XIII. Osoba do kontaktu:  
Sławomir Bryła, Tel. +48 668 479 265, email: slawekbratex@interia.pl    
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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) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/UE 

 
Data oferty:……………………………………………………. 
Termin ważności oferty:……………………………………… 
 
Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………………………….…. 
Adres Oferenta: ………………………………………………………………………………………………. 
Adres email Oferenta: ……………………………………………………………………………………….. 
Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

DO:  
P.P.H. " BRATEX " SŁAWOMIR BRYŁA 
99-400 ŁOWICZ, UL. SPÓŁDZIELCZA 16 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/UE z dnia 31.07.2017 r. skierowane przez Zamawiającego: 
P.P.H. " BRATEX " SŁAWOMIR BRYŁA  przedkładamy niniejszą ofertę dotyczącą dostawcy 
oprogramowania do zarządzania klasy ERP, która będzie realizowana w ramach projektu pn. 
„URUCHOMIENIE PRODUKCJI SKARPET ORTOPEDYCZNYCH WSPOMAGAJĄCYCH LECZENIE 
HALUKSÓW I OSTROGI PIĘTOWEJ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie II.3.1: 
INNOWACJE W MŚP. 
 
 
I. PRZEDMIOT OFERTY 
 
Oprogramowanie do zarządzania klasy ERP 
 
Specyfikacja jak poniżej lub równoważna: 
1 szt. 
Zakres funkcjonalny: 
Magazyny  
• obsługa dowolnej liczby magazynów  
• ewidencja magazynowa prowadzona w cenach rzeczywistych netto i brutto  
Inwentaryzacja  
• możliwość wprowadzenia jednego Bilansu Otwarcia i wielu kolejnych remanentów, korygujących stan magazynu  
• wydruki remanentowe w dowolnym momencie na podstawie archiwalnego zapisu wszystkich remanentów  
Obrót magazynowy, zakup i sprzedaż  
• proste i szybkie wprowadzanie oraz swobodna modyfikacja lub usuwanie dokumentów magazynowych i 
handlowych  
• automatyczne tworzenie dokumentów PZ i WZ na podstawie jednego lub wielu zamówień odbiorców lub własnych  
• pełna automatyzacja i kontrola poprawności całego procesu zakupu i sprzedaży z wykorzystaniem informacji 
zawartych w kartotekach systemu  
• możliwość dodania nowego kontrahenta, płatnika, artykułu lub usługi w trakcie wystawiania dokumentu  



 

 

• możliwość wystawienia faktury na podstawie kilku dokumentów WZ  
• możliwość wystawiania faktur walutowych  
• automatyczne tworzenie dokumentów PZ i faktur zakupu na podstawie wprowadzonego dokumentu SAD  
• łatwe wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie dokumentów według różnorodnych kryteriów  
Rozrachunki  
• należności i zobowiązania generowane automatycznie przez program na podstawie dokumentów handlowych  
• możliwość dopisania ręcznego należności i zobowiązań  
• rozliczanie dokumentów poprzez kojarzenie z innymi (kompensata)  
• swoboda kojarzenia i anulowania rozrachunków  
• rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów  
• drukowanie wezwań do zapłaty  
• obsługa rozrachunków wielowalutowych  
• rejestracja noty odsetkowej z możliwością regulacji wielkości odsetek karnych  
• możliwość dowolnej analizy stanu należności i zobowiązań według zadanych kryteriów np. daty płatności , 
kontrahenta, formy płatności  
Finanse  
• ręczne lub automatyczne wystawianie kwitów KP i KW oraz Poleceń Przelewu  
• rejestracja wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe  
• wydruk raportów kasowych  
• możliwość rozliczenia należności lub zobowiązania w czasie wypisywania dokumentu kasowego lub bankowego  
Zamówienia  
• automatyczna rezerwacja towaru wg priorytetów zamówień od odbiorców  
Moduł CrM 
• uproszczony moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem 
Zestawienia  
• stan magazynu, oferty, cenniki  
•  zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT  
• zestawienia obrotów magazynowych  
• sumaryczne stany zamówień i rezerwacji  
• analizy zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów  
• analizy stanu rozrachunków 
 
 
II. TERMIN DOSTAWY PRZEDMIOTU OFERTY 
 
Do …………………………………………………. 
 
 
III. ŁĄCZNA CENA NETTO OFERTY W PLN ………………………… (słownie: ………………..…….) 
 
IV. ŁĄCZNA CENA BRUTTO OFERTY W PLN ………………………… (słownie: ………………..…….) 
 
 
 
 
__________________ dnia __. __.201_r. 

_______________________________ 
(podpis Oferenta) 

 
 



 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach poddziałania II.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 
 

Łowicz; 11.08.2017 r. 
 

Informacja o wyborze dostawcy 
na dostawę Oprogramowania do zarządzania klasy ERP 

zgodnie z  Zapytaniem ofertowym nr 2/UE 
 
 

W dniu 11.08.2017 r.  firma P.P.H. " BRATEX " SŁAWOMIR BRYŁA  zakończyła postępowanie 
ofertowe na dostawę Oprogramowania do zarządzania klasy ERP. 
 
W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:  
 
Biuro Handlowe „PC MARBO” MAREK JANKOWSKI 
 99-400 Łowicz, ul. Zgoda 35 
 

 
Z poważaniem  
Sławomir Bryła 
 


