
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
 
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ME_RPO_02/18 

W RAMACH 

Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa, 
Działanie 2.2. Inwestycje profilowane,  

Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane - 
wsparcie dotacyjne 

Nr konkursu RPPM.02.02.01-IP.02-22-002/17 

 

 Na dostawę: 

1. Zakup i wdrożenie programu do wirtualnego 
prototypowania 

w ramach projektu pn.  

„Zasadnicza zmiana procesu wprowadzania nowych 
linii produktowych (nowych produktów) na rynek 
polski i rynki zagraniczne oraz zasadnicza zmiana 

zarządzania procesem produkcyjnym w firmie 
MEBLOMAK z Rumi, dzięki wykorzystaniu technologii 

informatycznych” 

 

 

Rozdział I  Nazwa (firma) oraz adres 
Zamawiającego 

 

MEBLOMAK Sp. z o.o. 

ul. Szkutników 2 

84-230 Rumia 

 

Rozdział II  Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie  prowadzone  jest  przy  
zastosowaniu  zasady  konkurencyjności, tj. z 
zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, 
efektywności, jawności i przejrzystości. 

2. Do  niniejszego  zapytania  ofertowego  nie  
mają  zastosowania  przepisy  Ustawy  z  dnia  
29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych.  

OFFER QUOTATION no. ME_RPO_02 / 18  

WITHIN 

Priority Axis 2 Enterprises,  
Action 2.2. Profiled investments,  
Sub-Action 2.2.1. Profiled investments - grant 
support 

Competition No. RPPM.02.02.01-IP.02-22-002/17 

 

For Providing: 

1. Purchase and implementation of a virtual 
prototyping program  

as part of the project entitled  

"A fundamental change in the process of introducing 
new product lines (new products) to the Polish 
market and foreign markets and a fundamental 
change in the management of the production 

process at  
MEBLOMAK Company, Rumia,   

with the use of information technology" 

 
 

Chapter I  Name (company) and address of the 
Ordering Party  

 

MEBLOMAK Sp. z o.o.  

ul. Szkutników 2  

84-230 Rumia  

 

Chapter II.  Procedure for granting the contract  

1. The proceedings are conducted applying the 
competition principle, i.e. observing the 
principle of fair competition, efficiency, 
transparency and transparency.  

2. The provisions of the Act of January 29, 2004, 
Public Procurement Law, shall not apply to 
this Offer Quotation. 
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Rozdział III  Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest: 

a. Zakup i wdrożenie programu do wirtualnego 
prototypowania. 

2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się: 

a. Załącznik 1 – Zakup i wdrożenie programu do 
wirtualnego prototypowania (kod CPV: 
48000000-8) 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 
ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 
ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 
ofert, dla których ostateczna cena wykonania 
będzie kalkulowana wg metody time&materials.  

 

Rozdział IV  Termin wykonania zamówienia 

 

Termin realizacji niniejszego zamówienia: 
 do dnia 31.12.2018 r. 

 

Rozdział V  Opis warunków udziału w 
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania warunków 

 

1. O udzielenie  zamówienia  może  ubiegać  się  
Wykonawca,  który  spełnia  poniższe warunki: 

a. Wykonawca przeprowadził minimum trzy 
wdrożenia systemu do wirtualnego 
prototypowania dla branży meblarskiej. 

b. Posiada uprawnienie do prowadzenia 
określonej działalności lub czynności, jeżeli 
Ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 

c. Posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  
oraz dysponuje  potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d. Znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  
finansowej  zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

Chapter III   Description of the subject of the order 

1. The subject of the contract is: 

a. Purchase and implementation of a virtual 
prototyping program. 

2. Description of the subject of the order is located in: 

a. Annex 1 - Purchase and implementation of a 
virtual prototyping program (CPV code: 
48000000-8) 

3. The Ordering Party does not allow variant offers to 
be submitted. 

4. The Ordering Party does not allow partial offers. 

5. The Ordering Party does not allow the possibility of 
submitting offers for which the final price will be 
calculated according to the time & materials method. 
 

 

Chapter IV Time limit for the Order completing 

 

The deadline for completing this order: 
until December 31, 2018. 

 

Chapter V Description of the conditions for 
participation in the procedure and description of 
assessment of the compliance with the conditions 

 

1. Only the Contractor who meets the following 
conditions may apply for the contract: 

a. The contractor had performed a minimum of 
three implementations of the virtual prototyping 
system for the furniture industry. 

b. The contractor has the right to conduct the 
specific activity or activity in case any legal Act 
imposes an obligation to have such rights; 

c. The contractor has posessed the necessary 
knowledge and experience and the technical 
potential and people capable of performing the 
contract; 

d. The Contractor is in such an economic and 
financial situation that ensures the performance 
of the contract. 
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e. Nie istnieją powiązania kapitałowe lub 
osobowe pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiąjącym, przez co rozumie się 
wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane  z 
przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  

i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik 
spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub 
akcji, o ile niższy próg nie wynika  z 
przepisów prawa lub nie został określony 
przez IZ PO, 

iii. pełnieniu funkcji członka organu 
nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika,  

iv. 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. 

2. Spełnienie   powyższych   warunków   zostanie   
zweryfikowane   na   podstawie Oświadczenia 
zawartego w Formularzu ofertowym. 

 

Rozdział  VI  Informacje  o  sposobie  
porozumiewania  się  Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazania dokumentów, a 
także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

 

1. W  niniejszym  postępowaniu  wszelkie  wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje przekazywane są 
przez strony postępowania w języku polskim w 
formie pisemnej lub faksem lub pocztą 
elektroniczną. 

2. Każdy Wykonawca może zwrócić się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania 
Ofertowego. 

e. There are no capital or personal links between 
the Contractor and the Ordering Party, which is 
understood as the relationship between the 
Employer or persons authorized to incur 
liabilities on behalf of the Employer or persons 
performing on behalf of the Employer activities 
related to the selection procedure of the 
Contractor - and Contractor,  
consisting in particular : 
 
 

i. participating in the company as a partner 
in a civil partnership or personal 
partnership, 

ii. possessing at least 10% of shares or stocks, 
unless the lower threshold is provided for 
in law or has been specified by the MA of 
the PO, 

iii. performing the function of a member of 
the supervisory or management body, 
proxy, attorney, 

iv. remaining in marriage, in a relationship of 
affinity or affinity in a straight line, second 
degree affinity or second degree affinity in 
the lateral line or in relation to adoption, 
care or guardianship. 
 

2. The fulfillment of the above conditions will be 
verified based on the Statement attached in this Offer 
Quotation form. 

 

Chapter VI Information on the method of 
communication between the Ordering Party and the 
Contractors and the passing of documents, as well as 
an indication of persons authorized to communicate 
with contractors 

 

1. In the present proceedings, all applications, 
notifications and information shall be provided by the 
parties to the proceedings in Polish in writing or by fax 
or e-mail. 
 

2. Each Contractor may ask the Ordering Party to 
clarify the content of the Offer Quotation. 
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3. Pytania  Wykonawców  muszą  być  formułowane  
na  piśmie  i  przesyłane  na  adres Zamawiającego 
pisemnie lub faksem lub pocztą elektroniczną. 

4. Nie będą udzielane informacje, wyjaśnienia czy 
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego 
zapytania dotyczące  niniejszego  postępowania w 
formie ustnej  bezpośredniej, drogą telefoniczną. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 
niezwłocznie przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał Zapytanie Ofertowe, bez ujawniania 
źródła zapytania oraz zamieści na stronie 
internetowej Zamawiającego (www.meblomak.pl) 
oraz  na  stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl  
 

6. Zamawiający na swojej stronie internetowej 
(www.meblomak.pl) oraz na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl opublikował 
Ogłoszenie o zamówieniu. Na stronach tych 
Zamawiający będzie także publikował: 

a. Zawiadomienia oraz informacje związane z 
prowadzonym postępowaniem, w tym w 
szczególności: zapytania Wykonawców o 
wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wraz 
z  wyjaśnieniem  Zamawiającego  do  tych  
zapytań, zawiadomienia o zmianie treści 
Zapytania Ofertowego, zawiadomienia  o    
przedłużeniu terminu składania ofert; 

b. Zawiadomienie o unieważnieniu  
postępowania; 

c. Zawiadomienie  o  wyborze najkorzystniejszej 
oferty wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a 
także nazwy (firmy), siedziby i adresy  Wyko-
nawców, którzy złożyli oferty wraz z wynikami. 

7. Zamawiający podaje następujące informacje 
związane z porozumiewaniem się z Zamawiającym 
w związku z prowadzonym postępowaniem: 

 

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 

Imię i nazwisko: Marcin Heimowski 
Telefon kontaktowy: 601-62-52-03  
Adres e-mail: marcin.heimowski@meblomak.pl 
Adres pocztowy: ul. Szkutników 2, 84-230 Rumia 
 

8. Czas urzędowania Zamawiającego: w dni robocze 
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 

3. The Contractors' questions must be formulated in 
writing and sent to the address of the Ordering 
Party in writing or by fax or e-mail.  

4. No information, explanations or answers will be 
given to inquiries directed to the Ordering Party 
regarding these proceedings in the form of verbal 
direct telephone communication.  

5. The Ordering Party will immediately pass the 
content of the inquiries and explanations to these 
Contractors to whom the Offer Quotation was 
submitted, without disclosing the source of the 
inquiry and the Ordering Party will post it on the 
Ordering Party's website (www.meblomak.pl) and 
on the website 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

 6. The Ordering Party has  published the Announce-
ment about the Offer Quotation on their website 
(www.meblomak.pl) as well as on the website 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl. On these 
websites the Ordering Party will also publish:  

a. Notifications and information related to the 
proceedings, including in particular: Contrac-
tors' inquiries for clarification of the content 
of the Offer Quotation including the expla-
nations of the Ordering Party for these inqu-
iries, notification of a change in the content 
of the Offer Quotation, notification of the 
deadline changes for submission of offers;  

b. Notification of cancellation of proceedings;  

c. Notification about the selection of the most 
advantageous offer along with the justifica-
tion for its selection, as well as the name 
(company), registered office and addresses 
of the Contractors who submitted the offers 
along with the results.  

7. The Ordering Party provides the following infor-
mation related to communication with the Orde-
ring Party in connection with the proceedings:  
 
Persons authorized to contact the Contractors:  

First and last name: Marcin Heimowski  
Phone number: 601-62-52-03  
E-mail address: marcin.heimowski@meblomak.pl 
Postal address: ul. Szkutników 2, 84-230 Rumia  
 

8. Time of working hours of the Ordering Party: 
business days from Monday to Friday,  9am-3pm. 
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Rozdział VII  Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 
dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
 

Rozdział VIII Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta zostanie sporządzona w formie pisemnej w 
języku  polskim. 

2. Ceny należy podawać w PLN zgodnie z treścią 
Formularza ofertowego, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

3. Do oferty należy załączyć kosztorys stanowiący 
załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. 

4. Oferta może zostać złożona w formie papierowej 
(osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera) 
lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, na adres wskazany w 
Rozdział VI punkt 7. 

5. Oferta, niezależnie od sposobu złożenia, musi być 
podpisana przez osobę/y upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty 
mają być parafowane własnoręcznie przez osobę/y 
podpisujące ofertę. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

8. Przed upływem terminu składania ofert 
Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, 
uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko przez 
złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej. 
Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi 
jednoznacznie wskazywać, które postanowienia 
wcześniej złożonej oferty zostały zmienione. 

9. Przed upływem terminu składania ofert 
Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym 
celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne 
powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane 
przez osobę/y upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy. 

Chapter VII. The period of being bound by the offer 

1. The Contractor is bound by the offer for a period 
of 60 days. The period of being bound by the 
offer starts as soon as the deadline for 
submission of the offers has expired.  

 

Chapter VIII. Description of how to prepare the offer  

1. The offer will be made in writen in Polish. 

2. The prices must be given in PLN in accordance 
with the content of the Offer Form, the model of 
which is attached to Appendix 2 of the Offer 
Proposal.  

3. The cost estimate should be attached to the 
offer, in the form of the Annex 3 to the Offer 
Proposal. 

4. The offer may be submitted in paper form (in 
person, by post or courier) or in electronic form, 
via electronic mail, to the address indicated in 
Chapter VI point 7.  

5. The offer, regardless of the method of 
submission, must be signed by the person / 
persons authorized to represent the Contractor.  

6. Any corrections or changes to the text of the 
offer are to be initialed by the person / persons  
signing the offer.  

7. Documents issued in a foreign language are to be 
submitted together with the translation into 
Polish, certified by the Contractor.  

8. The Contractor may change the offer (correct or 
complete it) before the deadline for submission 
of the offers. This change can only take place by 
submitting an amending offer to the Employer. 
The offer changing the previously submitted offer 
must clearly indicate which provisions of the 
previously submitted offer have been changed.  

9. The Contractor may withdraw the submitted 
offer before the deadline for submission of 
offers. For this purpose, the Contractor shall 
submit to the Ordering Party a written 
notification of the withdrawal of the offer, signed 
by the person / poersons authorized to represent 
the Contractor. 
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Rozdział IX  Sposób, miejsce i termin składania ofert 
 
 

1. Sposób i miejsce składania ofert: 

Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na 
podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym 
przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w jednym 
egzemplarzu papierowym. 

 

Dla ofert składanych pisemnie: 

MEBLOMAK Sp. z o.o. 
ul. Szkutników 2 
84-230 Rumia 

Godziny urzędowania: w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 

 

Dla ofert składanych elektronicznie: 

marcin.heimowski@meblomak.pl 

 

2. Sposób składania ofert: 

a. Dla ofert składanych pisemnie: 

 Oferta składana w formie pisemnej może 
zostać złożona za pośrednictwem poczty, 
kuriera lub osobiście; 

 Ofertę należy przesłać na adres pocztowy 
wskazany Rozdział IX pkt. 1; 

 Ofertę należy złożyć w zamkniętej, 
nienaruszonej kopercie z dopiskiem 
„Oferta cenowa dla Zapytania Ofertowego 
nr ME_RPO_02/18”, w nieprzekraczalnym 
terminie do 12 czerwca 2018 r., do godz. 
14:00. Decyduje data i godzina wpływu 
oferty do Sekretariatu Zamawiającego, a 
nie data nadania przesyłki pocztowej lub 
kurierskiej. 

 

b. Dla ofert składanych za pośrednictwem poczty 
e-mail: 

 Ofertę należy przesłać na adres e-mail 
wskazany Rozdział IX pkt. 1; 

 W tytule wiadomości e-mail należy 
umieścić treść „Oferta cenowa dla 
Zapytania Ofertowego nr ME_RPO_02/18”; 

Chapter IX. The method, place and deadline for 
submitting offers  
 

1. The method and place of submitting bids: 

Please submit the offers via e-mail to the e-mail 
address provided, in a file protected against 
editing, eg. PDF or, optionally, a single paper 
copy.  

 

For offers submitted in writing: 

MEBLOMAK Sp. z o.o.  
ul. Szkutników 2  
84-230 Rumia  

Office hours: on working days from Monday to 
Friday from 9:00 - 15:00  

 

For electronically submitted offers:  

marcin.heimowski@meblomak.pl  

 

2. The method of submitting offers:  

a. For written offers:  

 An offer submitted in writen may be 
submitted by post, courier or in person;  

 The offer should be sent to the postal 
address indicated in Chapter IX point 1;  

 The offer should be submitted in a 
sealed, intact envelope with the note 
"Price offer for the Offer Quotation 
No. ME_RPO_02 / 18", not later than 
than June 12th 2018, until 14.00. The 
date and time of receipt of the offer to 
the Ordering Party Secretariate is 
decisive and not the date of posting or 
courier.  

 
 

b. For the offers submitted via e-mail:  

 The offer should be sent to the e-mail 
address indicated in Chapter IX point 1; 

 The title of the e-mail should include the 
content "Price Offer for Offer Quotation 
No. ME_RPO_02 / 18"; 
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 Rozmiar załączników nie może przekroczyć 
10 MB; 

 Załączone pliki powinny być zabezpieczone 
przed edycją, np. w formacie PDF; 

 Dla uzyskania potwierdzenia dostarczenia 
oferty przez Wykonawcę, w opcjach 
wiadomości e-mail należy zaznaczyć „Żądaj 
potwierdzenia dostarczenia”, a 
Zamawiający jest zobowiązany do takiego 
potwierdzenia przy odbiorze wiadomości 
e-mail; 

 Oferta powinna wpłynąć na wyżej podany 
adres e-mail w nieprzekraczalnym terminie 
do 12 czerwca 2018 r., do godz. 14:00;  

 

3. Oferty, które wpłynęły po terminach określonych w 
Rozdział IX pkt. 2a oraz 2b zostaną wykluczone z 
postępowania. 

4. W ciągu 30 dni od terminu zakończenia naboru 
ofert, Zamawiający upubliczni wyniki 
postępowania za pośrednictwem stron 
internetowych: www.meblomak.pl oraz 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl informując o 
nazwie wybranego Wykonawcy. 

5. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający jest 
zobowiązany do udostępnienia Wykonawcy 
protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia, z wyłączeniem części ofert 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

Rozdział X  Opis sposobu obliczania ceny 

 

1. Ceny należy podawać w złotych polskich z 
dokładnością do 1 grosza. 

2. Rozliczenia  między  Zamawiającym,  a  
Wykonawcą  będą  prowadzone  w  walucie 
Rzeczpospolitej Polskiej (PLN). 

3. Sposób przedstawienia ceny oferty: 

a. Wykonawca podaje cenę oferty na formularzu 
ofertowym zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego; 

 

 The size of attachments may not exceed 
10 MB; 

 Attached files should be protected 
against editing, e.g. in PDF format; 

 In order to obtain the confirmation of 
delivery of the offer by the Contractor, 
the option "Request delivery 
confirmation" should be checked in the e-
mail options, and the Ordering Party is 
obliged to confirm this when collecting 
the e-mail; 

 The offer should reach the above-
mentioned e-mail address by the 
deadline of June 12th 2018, until 14:00 

 

3. Offers that were received after the dates specified 
in Chapter IX point 2a and 2b will be excluded from 
the proceedings. 

4. Within 30 days from the date of completion of the 
call for proposals the Ordering Party shall publish 
the results of the proceedings via the websites: 
www.meblomak.pl  and 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl  informing 
about the name of the selected Contractor. 

5. At the request of the Contractor, the Ordering 
Party is obliged to provide the Contractor with the 
protocol of the procedure for granting the 
contract, excluding the parts of the offers 
constituting the trade secret. 

 

Chapter X Description of the method of 
calculating the price 

1. The prices must be given in Polish Zlotys (PLN) to 
the nearest 1 grosz (0,01PLN). 

2. Financial settlements between the Ordering Party 
and the Contractor will be carried out in the 
currency of the Republic of Poland (PLN). 

3. The manner of presenting the offer price: 

a. The Contractor shall provide the offer price on 
the offer form in accordance with the template 
being the Annex No. 2 to the Offer Quotation; 
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b. Wykonawca określi cenę przedmiotu 
zamówienia poprzez podanie na formularzu 
oferty ceny netto wyliczonej w kosztorysie – 
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego; 

c. W przypadku niezgodności pomiędzy ceną 
wpisaną w ofercie a ceną wynikającą z 
kosztorysu, za cenę oferty uznaje się cenę 
podaną w kosztorysie (Załącznik nr 3 do 
Zapytania Ofertowego); 

d. Wnioskodawca określi liczbę wdrożeń 
projektów dla branży meblarskiej w podobnym 
zakresie w miejscu wyznaczonym w Formularzu 
Ofertowym; 

 

Rozdział XI  Opis kryteriów wyboru ofert i sposobu 
oceny Ofert 

 

1. Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie kierował 
się następującym kryterium: 
 

Kryterium Opis kryterium Waga 

Łączna cena 
zamówienia 

Cena określona w 
kosztorysie do 
Oferty, zgodnie z 
Załącznikiem nr 3 do 
Zapytania 
Ofertowego 

100% 

 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o 
kryteria przedstawione w pkt. 1. 

3. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty 
niepodlegające odrzuceniu. 

4. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie 
danego kryterium oceny oferty: 

a. Punkty w ramach kryterium ceny netto 
zamówienia będą przyznawane wg 
następującej formuły: 

 

Ilość punktów (IPc) = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga 
kryterium, gdzie: 

Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych 
cen ofertowych, 

Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę „n” 

b. The Contractor will determine the price of the 
subject of the order by providing on the offer 
form the net price calculated in the cost esti-
mate - Annex No. 3 to the Offer Quotation; 

c. In case of an incompatibility between the price 
included in the offer and the price resulting 
from the cost estimate, the price quoted in the 
cost estimate is considered the offer price 
(Annex 3 to the Offer Quotation); 

d. The Applicant will determine the number of 
project implementations for the furniture 
industry in the required place in the Bid Form; 
 
 

Chapter XI Description of the criteria for the 
selection of offers and the method of 
evaluation of Offers 
 

1. When selecting offers, the Ordering party will 
follow the criterion: 
 

Criterion Description Weight 

The total 
price of the 
order 

The price specified in 
the cost estimate to 
the Offer, in accor-
dance with Appendix 
3 to the Offer 
Quotation 

100% 

 

2. The evaluation of the offers will be based on the 
criteria set out in point 1. 

3. Only the offers not subject to rejection will be 
evaluated and compared. 

4. The method of scoring points for fulfilling a given 
offer evaluation criterion: 

a. The net-price-criterion points will be scored 
according to the following formula: 

 

Number of points (IPc) = Cmin / Cwn x 100 points x 
criterion weight, where: 

Cmin - the minimum price among the proposed offer 
prices, 

Cwn - price proposed by the contractor "n" 
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5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ofer-
ta, która uzyska największą ilość punktów (IPc). 

6. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od 
Wykonawców udzielania pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 

7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru 
oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o równej ilości punktów, 
spośród Ofert o równej najwyższej liczbie 
punktów, Zamawiający dokona wyboru w oparciu 
o kryterium doświadczenia (największa liczba 
wdrożeń programu do wirtualnego 
prototypowania w branży meblarskiej). 

8. Postępowanie ofertowe może zostać zakończone 
przez Zamawiającego bez wyboru Wykonawcy, 
jeżeli złożone oferty przekraczają budżet 
przeznaczony na przedmioty objęte 
postępowaniem o więcej niż 10%.  

 

Rozdział  XII  Warunki istotnych zmian umowy 
zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie 
Zamówienia  

1. Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 2 do 
Zapytania Ofertowego oraz Kosztorys, stanowiący 
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, będą 
stanowiły załącznik do umowy o udzielenie 
Zamówienia.  

2. Umowa wdrożeniowa będzie umową rezultatu, 
koszty wdrożenia są zamknięte i ostateczne. 
Wyklucza się możliwość rozliczania kosztów 
wdrożenia za faktyczne ilości osobodni, tj. wg. 
metody time & materials. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowa-
dzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. 

4. Dopuszczalny zakres zmian obejmuje: 

a. Zmiany wynikające z przepisów prawa 
mających wpływ na realizację umowy; 

b. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamó-
wienia z uzasadnionych, niezależnych od 
Wykonawcy przyczyn;

 

5. The offer that has scored the highest number of 
points (IPc) will be considered the most advanta-
geous offer. 

6. In the course of the offer evaluation the Ordering 
Party may request from the Contractors to 
provide written explanations regarding the 
content of the submitted offer.  

7. If the Ordering Party can not make the choice of 
the most advantageous offer due to the fact that 
bids with equal number of points have been 
submitted, the Ordering Party will make a 
selection based on the experience criterion (the 
largest number of virtual prototyping program 
implementations in the furniture industry). 

8. The offering procedure may be terminated by the 
Ordering Party without the Contractor's choice, in 
case the submitted bids exceed the budget 
allocated for the items covered by the procedure 
by more than 10%.  
 

Chapter XII Conditions for significant changes to 
the contract concluded as a result of 
the procurement procedure  

1. The offer form, constituting the Annex 2 to the 
Inquiry and Cost Estimate, constituting the Annex 
No. 3 to the Inquiry, will constitute the attachme-
nt to the contract for the award of the Contract.  

2. The result contract will constitute the implemen-
tation agreement and the costs of the implemen-
tation are settled and final. It is excluded that 
settlement costs might be accounted for real 
man-days, i.e. time & materials methods.  

3. The Ordering Party anticipates the possibility of 
introducing significant changes to the provisions 
of the concluded contract with the selected 
Contractor in relation to the content of the offer, 
on the basis of which the Contractor was selected. 

4. The acceptable range of changes includes: 

a.  Changes resulting from legal provisions 
affecting the implementation of the contract;  

b. Changes of the completion’s date of the 
subject of the contract from legitimate 
reasons beyond the Contractor's control; 
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c. Zmiany organizacyjnje polegające na aktuali-
zacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej 
Wykonawcy, zmianie osób kierujących wyko-
nywaniem przedmiotu zamówienia, podwyko-
nawców i innych podmiotów współpracują-
cych przy realizacji zamówienia pod warun-
kiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomi-
czny, wykonawczy i doświadczenie nie są 
gorsze od tych, jakie posiadają podmioty 
zamieniane. 
Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organi-
zacyjnych pod warunkiem, że podwykonawcy i 
inne podmioty spełniają wszystkie wymogi 
wynikające z zapytania ofertowego i złożonej 
oferty;  

d. Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypad-
ku zmiany urzędowej stawki podatku VAT; 

e. Zmiany umówionego zakresu przedmiotu 
zamówienia, w przypadku koniecznych lub 
uzasadnionych zmian w projekcie powstałych 
z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, 
techniczno-ekonomicznej zasadności 
zastosowania materiałów i urządzeń 
równoważnych konieczności  wykonania  
rozwiązań  równoważnych  wynikających  z  
uwarunkowań technologicznych lub 
użytkowych. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z 
Wykonawcą dokonywane będą w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

c. Organizational changes consisting in updating 
the name, address of the registered office, 
legal form of the Contractor, change of 
persons managing the execution of the 
contract, subcontractors and other entities 
cooperating in the contract, provided that 
their powers, economic and executive 
potential and experience are not worse than 
the entities that have changed.  
These changes may occur for organizational 
reasons, provided that subcontractors and 
other entities meet all the requirements 
resulting from the Offer Quotation and the 
offer submitted; 
 

d. Changes in the amount of remuneration in the 
event of a change in the official VAT rate; 

e. Changes to the agreed scope of the subject of 
the contract, in case of necessary or justified 
changes in the design due to unpredictable 
reasons, technical and economic reasons for 
the use of materials and equipment 
equivalent to the need to implement 
equivalent solutions resulting from 
technological or utility conditions. 
 

 

5. Any changes and additions to the contract with the 
Contractor will be made in writing, otherwise under 
restriction of invalidity. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

Wymagania funkcjonalne dla programu do 
wirtualnego prototypowania 

Minimalna liczba licencji: 1 pakiet 

Personalizacja mebli tapicerowanych wymusza wdro-
żenie systemu, który obniży koszty oraz przyspieszy 
proces projektowania, kalkulacji i technicznego przy-
gotowania do produkcji mebli spersonalizowanych. 
Służyć temu będzie program do wirtualnego proto-
typowania, który powinien posiadać minimalne, niżej 
wymienione funkcjonalności: 

1. Kompatybilność z dostępnymi na rynku systemami 
klasy ERP – w treści oferty należy wskazać systemy 
kompatybilne z oprogramowaniem do wirtualnego 
prototypowania: 

a. Wykorzystanie indeksów materiałowych / 
produktowych w wirtualnym prototypowaniu; 

b. Przekazanie parametrów produktu z systemu 
wirtualnego prototypowania do systemu ERP. 

2. Projektowanie 3D: 

a. Modelowanie kształtu zewnętrznego wyrobu - 
wszystkie warstwy od stolarki do materiału 
pokryciowego (model 3D); 

b. Zdolność do modelowania mebla z pełnym ze-
stawem dostępnych cech (np. rodzaje pianek, 
sprężyn, materiałów obiciowych – tkaniny i 
skóry, kolorów, położenia szwów, analiza na-
prężeń materiałów obiciowych); 

c. Wizualizacja mebla z zestawieniem 
rzeczywistych cech; 

d. Możliwość wirtualnego prototypowania kom-
pletnego mebla tapicerowanego, przy zasto-
sowaniu wszelkich materiałów i surowców nie-
zbędnych do jego wyprodukowania, zawartych 
w systemie ERP; 

e. Kalkulacja kosztów wariantów projektowych; 

f. Analiza wykonalności i optymalizacja. 

3. Projektowanie 2D: 

a. Optymalizacja rozkroju skór i tkanin w 2D, z 
identyfikacją miejsc krytycznych; 

b. Generowanie dokumentacji technicznej pro-
jektu mebla (BOM – zestawienie materiałowe, 
BOL – robocizna, plany szycia). 

Annex No. 1 to the Offer Quotation 

Functional requirements for the virtual prototyping 
program 

The minimum number of licenses: 1 package 

Personalization of upholstered furniture forces the 
implementation of a system that will reduce costs and 
speed up the process of designing, calculating and 
technical preparation for the production of the 
personalized furniture. This will be supported by the 
virtual prototyping program, which should have 
minimal functionalities listed below: 

1. Compatibility with the ERP-class systems available 
on the market - the content of the offer should 
indicate compatible systems with the virtual 
prototyping software: 

a. Usage of material / product indexes in virtual 
prototyping; 

b. Transfer of product parameters from the virtual 
prototyping system to the ERP system. 

2. 3D designing: 

a. Modeling of the external shape of the product - 
all layers starting from carpentery to the cover 
material (3D model); 

b. Ability to model a piece of furniture with the 
full set of available features (eg types of foam, 
springs, upholstery materials - fabric and 
leather, colors, seamline position, analysis of 
over-stresses of upholstery materials); 

c. Visualization of a piece of furniture including 
the combination of real features; 

d. The possibility of virtual prototyping of the 
complete upholstered furniture, using all the 
materials and raw materials necessary for its 
production, included in the ERP system; 

e. Cost calculation of design variants; 

f. Feasibility and optimization analysis. 
 

3. 2D designing: 

a. Optimization of leather and fabric cutting patte-
rn in 2D, with the identification of critical sites; 

b. Generating of technical documentation of the 
furniture design (BOM - bill of materials, BOL - 
labor, sewing plans). 
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4. Opracowanie konstrukcji wewnętrznej i kalkulacja 
kosztów kompletnego wyrobu. 

 

Dodatkowe wymagania dla wdrożenia programu do 
wirtualnego prototypowania: 

1. Zapewnienie przeszkolenia personelu 
obsługującego oprogramowanie (do 5 osób) w 
okresie wdrażania oprogramowania. 

 

4. Development of internal construction and costs 
calculation of the complete product. 

 

Additional requirements for implementing the 
virtual prototyping program: 

1. Ensuring the training for the personnel 
supporting the software (up to 5 people) are 
during the implementation of the software. 
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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

 

Do: 

Meblomak Sp. z o.o. 

ul. Szkutników 2 

84-230 Rumia 

 

Ofertę składa: 

Nazwa: ……………………………………… 

Adres: ………………………………………. 

Tel.:…................. mail:…………………….. 

 

Formularz Ofertowy 

Odpowiadając w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia nr ME_RPO_02/18 na zasadach konkuren-
cyjności na dostawę: 

1. Zakup i wdrożenie programu do wirtualnego 
prototypowania 

w ramach projektu pn. Zasadnicza zmiana procesu 
wprowadzania nowych linii produktowych (nowych 
produktów) na rynek polski i rynki zagraniczne oraz 
zasadnicza zmiana zarządzania procesem produkcyj-
nym w firmie MEBLOMAK z Rumi, dzięki wykorzy-
staniu technologii informatycznych,  
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w 
pełnym zakresie rzeczowym i na warunkach 
określonych w Zapytaniu Ofertowym: 

 

 

Annex 2 to the Offer Quotation 

 

To: 

Meblomak Sp. z o.o.  

ul. Szkutników 2  

84-230 Rumia  

 

The Offer is submitted by:  

Name: .............................................  

Address: ..............................................  

Tel.:.................... mail: ........................ ..  

 

Offer Form  

In response to the procurement procedure no. 
ME_RPO_02 / 18 on the basis of competitive 
conditions for delivery:  

1. Purchase and implementation of a virtual 
prototyping program 

as part of the project entitled The fundamental 
change in the process of introducing new product 
lines (new products) to the Polish market and foreign 
markets and a fundamental change in production 
process management at MEBLOMAK from Rumia, 
thanks to the use of information technology,  
we offer the execution of the order in the full range 
and on conditions specified in the Request for 
Proposal:

Łączna cena zamówienia, zgodnie z kosztorysem (netto, w zł) 
 
The total price of the order, according to the cost estimate (net, in PLN) 

 

………………zł………/100 

(słownie/say: ………………………..) 

Deklarowane doświadczenie (liczba projektów dot. wdrożenia 
oprogramowania do wirtualnego prototypowania w branży 
meblarskiej) 

Declared experience (number of projects regarding implementation of 
virtual prototyping software in the furniture industry) 

 

 

……………………………… 
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1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem 
Ofertowym nr ME_RPO_02/18 i nie wnosimy do 
niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim 
zawarte.  

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych 
niniejszą ofertą w okresie 60 dni od upływu 
terminu składania ofert.  

3. Oświadczamy, iż: 

a. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wyko-
nania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień. 

b. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie 
oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału tech-
nicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. 

c. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

d. Nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym oso-
bowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapita-
łowe lub osobowe rozumie się wzajemne po-
wiązania między beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu beneficjenta lub osobami wykonują-
cymi w imieniu beneficjenta czynności związane 
z przeprowadzeniem procedury wyboru wyko-
nawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  

i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik 
spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub 
akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepi-
sów prawa, 

iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzor-
czego lub zarządzającego, prokurenta,  
pełnomocnika, 

iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w 
stosunku pokrewieństwa lub powinno-
wactwa w linii prostej, pokrewieństwa 
drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

1. We declare that we have read the Offer Quotation 
no. ME_RPO_02 / 18 and we do not raise any 
object-ions to it and we accept the conditions 
contained therein. 

2. We declare that we consider ourselves to be 
bound by this offer within 60 days of the deadline 
for submission of offers. 

3. We declare that: 

a. We have the necessary authorizations to 
perform the specific activity if the laws impose 
an obligation to have such authorizations. 
 

b. We posess the necessary knowledge and 
experience and have the technical potential and 
people capable of performing the contract or 
we will present a written commitment of other 
entities to provide technical potential and 
persons capable of performing the contract. 
 

c. We are in an economic and financial situation 
that ensures the performance of the contract. 
 

d. We are not related to the Ordering Party 
person-ally or financially.  
Capital or personal links are understood to be 
interconnections between the beneficiary or 
persons authorized to incur liabilities on behalf 
of the beneficiary or persons performing, on 
behalf of the beneficiary, activities related to 
the selection of the contractor and the 
contractor, consisting in particular of: 
 

i. participating in the company as a partner in 
a civil partnership or partnership, 

ii. possession of at least 10% of shares or 
stocks, unless the lower threshold is based 
on the law, 

iii. performing the function of a member of the 
supervisory or management body, 
plenipotentiary or proxy, 

iv. to be married, in a relationship or straight 
line relationship, second degree affinity or 
second degree affinity in the lateral line or in 
relation to adoption, care or guardianship. 
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W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązu-
jemy się do zawarcia umowy na warunkach określo-
nych w Formularzu Ofertowym / Kosztorysie,  w miejs-
cu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 
 
 
 
......................................................................  

(podpis i pieczęć Wykonawcy/ Pełnomocnika) 

 

In the case of the order being awarded to us, we 
undertake to conclude the agreement on the terms 
specified in the Offer Form / Cost Estimate, at the 
place and time indicated by the Ordering Party.  

 
 
 
 
.................................................. .................... 
(signature and stamp of the Contractor / 
Plenipotentiary)



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
 
 

 

 
           

 

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 

Kosztorys do Formularza Ofertowego 

 

Annex 3 to the Request for Proposal  

Cost Estimate Estimate to the Offer Form 

 

 

Ceny należy podać w PLN (z dokładnością do jednego grosza) 

Prices must be given in PLN (exact to 0,01 PLN) 
 

Przedmiot Zamówienia  
Subject of the Order 

Wartość netto 
Net Value 

Stawka VAT 
VAT rate 

Wartość brutto 
Gross value 

Zakup i wdrożenie programu do wirtualnego prototypowania. 

Purchase and implementation of a virtual prototyping program 
   

RAZEM / TOTAL    

 


