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ZAPYTANIE OFERTOWE nr ME_RPO_03/18 

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. Opracowanie i wdrożenie sklepu internetowego 
2. Opracowanie i wdrożenie konfiguratora zamówień dla sklepu internetowego 

 
 

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” 
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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.   
 
Rozdział III  Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem  zamówienia  jest: 

a. Opracowanie i wdrożenie sklepu internetowego; 
b. Opracowanie i wdrożenie konfiguratora zamówień dla sklepu internetowego; 

2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się: 
a. Załącznik 1 – Opracowanie i wdrożenie sklepu internetowego (kod CPV: 48000000-8) oraz 

opracowanie i wdrożenie konfiguratora zamówień dla sklepu internetowego (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 31.03.2019 r. 
 
Rozdział V  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania warunków 
 
1. O udzielenie  zamówienia  może  ubiegać  się Oferent,  który  spełnia  poniższe warunki: 
 

a) W okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert opracował i 
przeprowadził minimum dziesięć wdrożeń sklepów internetowych przy czym wdrożenia te 
miały miejsce na bazie następujących systemów Open Source: PrestaShop, Magento lub 
innych równoważnych,  w tym co najmniej jedno z tych wdrożeń miało miejsce z integracją 
bazy danych Oracle (Oracle Database stworzonej przez Oracle Corporation) lub równoważnej 
w systemie informatycznym ERP (Enterpprise Resource Planning), a także przedłoży dowody 
określone w niniejszym zapytaniu ofertowym świadczące o tym, że te wdrożenia sklepów 
internetowych zostały prawidłowo wykonane i funkcjonują należycie;   
 

b) Posiada uprawnienie do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli 
obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
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c) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem 
technicznym i co najmniej dziesięcioosobowym zespołem zdolnym do wykonania 
zamówienia.  W zespole tym: 
 dziesięć osób osób współpracuje z Oferentem w sposób stały, na podstawie stosunku 

pracy lub umowy cywilnoprawnej o stałym charakterze, 
 co najmniej trzy osoby powinny posiadać wyższe wykształcenie informatycznym oraz co 

najmniej pięć osób powinno posiadać co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe 
związane ze świadczeniem usług informatycznych,  

 co najmniej dwie osoby powinny posiadać wyższe wykształcenie w zakresie grafiki 
komputerowej oraz posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w 
tworzeniu graficznych projektów internetowych, 

 
d) Znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia, 

w szczególności: 
 posiada ważną i opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 
PLN (czterysta tysięcy złotych); 

 w stosunku do którego nie otwarto likwidacji, nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości, 
nie ogłoszono upadłości ani nie jest prowadzone jakiekolwiek postępowanie 
restrukturyzacyjne;    

 
e) Nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Oferentem 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 Oferenta a 
Oferentem, polegające w szczególności na:  
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO, 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
 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. 

 
f) Oferta została przygotowana na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Zapytania Oferowego, została kompletnie wypełniona oraz zawiera wszystkie wymagane 
załączniki.  

 
2. Spełnienie   powyższych   warunków   zostanie   zweryfikowane   na   podstawie Oświadczenia 

zawartego w Formularzu Ofertowym oraz na podstawie załączonych do oferty zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dokumentów i oświadczeń złożonych 
pod rygorem odpowiedzialności karnej  przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferentów. 
 

3. Na dowód spełnienia warunków, o których mowa w punkcie 1 niniejszego Rozdziału należy 
załączyć do Formularza ofertowego: 

 
a) zestawienie domen internetowych pod którymi funkcjonują wdrożone przez Oferenta sklepy 

internetowe wraz z umieszczonymi w zestawieniu obok każdej z tych domen danymi 
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kontaktowymi podmiotów, na rzecz których Oferent opracował i przeprowadził wdrożenia 
sklepów internetowych (takimi jak nazwa i adres podmiotu oraz imię i nazwisko osoby 
odpowiedzielnej za wdrożenie w każdym z tych podmiotów albo upoważnionej do 
reprezentacji każdego z tych podmiotów) wraz z oświadczeniem Oferenta, że te wdrożenia 
sklepów internetowych zostały prawidłowo wykonane i funkcjonują należycie. Należy 
również załączyć wydruki strony głównej stron wymienionych w zestawieniu; 
 

b) szczegółowy wykaz osób (członków zespołu Oferenta), które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia z ramienia Oferenta, z wyszczególnieniem osób odpowiedzialnych 
za konkretne zadania wraz z informacjami na temat charakteru stałej współpracy każdej z 
tych osób z Oferentem (tj. czy przebiega ona na podstawie stosunku pracy czy umowy 
cywilnoprawnej o stałym charakterze) oraz kwalifikacji zawodowych tych osób, w tym 
posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego oraz podpisaną przez te osoby 
klauzulą o wyrażeniu przez nie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby 
niniejszego zapytania ofertowego; 
 

c) opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający fakt ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z 
przedmiotem zamówienia, 
 

d) oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej przez osobę (osoby) 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.  
 

4. W celu zapewnienia porównywalności ofert składanych przez Oferentów, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do kontaktu z każdym z Oferentów w celu wyjaśnienia, uzupełnienia lub 
doprecyzowania złożonej przez niego oferty. W razie skierowania przez Zamawiającego do 
Oferenta wniosku o wyjaśnienie, uzupełnienia lub doprecyzowanie oferty, jest on zobowiązany  
udzielić odpowiedzi na taki wniosek w terminie 3 (trzech) dni od dnia jego wysłania przez 
Zamawiającego pocztą elektroniczną, pod rygorem wykluczenia danego Oferenta z postępowania 
o udzielenie zamówienia. Odpowiedź na wniosek Zamawiającego powinna zostać przekazana 
pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego  marcin.heimowski@meblomak.pl z zaznaczeniem 
w temacie wiadomości, że odpowiedź dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ME_RPO_03/18 na 
opracowanie i wdrożenie sklepu internetowego. 

 
 
Rozdział  VI  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego z Oferentami  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 pocztą elektroniczną na adres 
mailowy . 

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

3. Pytania  Wykonawców  muszą  być  formułowane  na  piśmie  i  przesyłane Zamawiającemu pocztą  
elektroniczną na adres: marcin.heimowski@meblomak.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości, 
że pytanie dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ME_RPO_03/18 na opracowanie i wdrożenie 
sklepu internetowego. 
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4. Na pytania Oferentów kierowane w inny sposób, niż wskazany w ustępie  poprzedzającym lub 
dotyczące czegokolwiek innego, niż wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego, Zamawiający nie 
udzieli odpowiedzi. 

5. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Oferentom, bez 
ujawniania źródła pytania 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: pytania Oferentów o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wraz z  
wyjaśnieniem  Zamawiającego  do  tych pytań, 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) i adresy Oferentów wraz z wynikami postępowania.  
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 
 
 
Rozdział VII  Termin związania ofertą 
 
1. Oferent 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 w formacie stanowiącym 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Oferty złożone w innym formacie i/lub bez wymaganych 
załączników zostaną uznane za niespełniające wymogów formalnych i będą podlegały odrzuceniu. 

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: 
a) Kosztorys, stanowiący załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego; 
b) Wykaz personelu deklarowanego do realizacji projektu w związku z postępowaniem 

ofertowym nr ME_RPO_03/18, stanowiący załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego; 
c) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem ofertowym nr 

ME_RPO_03/18, stanowiąca załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego (zgody muszą być 
złożone przez wszystkie osoby wymienione w załączniku nr 2 do Formularza Ofertowego); 

d) Zestawienie domen internetowych, stanowiące załącznik nr 4 do Formularza Ofertowego, pod 
którymi funkcjonują wdrożone przez Oferenta sklepy internetowe wraz z umieszczonymi w 
zestawieniu obok każdej z tych domen danymi kontaktowymi podmiotów, na rzecz których 
Oferent opracował i przeprowadził wdrożenia sklepów internetowych (takimi jak nazwa i adres 
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podmiotu oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzielnej za wdrożenie w każdym z tych 
podmiotów albo upoważnionej do reprezentacji każdego z tych podmiotów) wraz z 
oświadczeniem Oferenta, że te wdrożenia sklepów internetowych zostały prawidłowo 
wykonane i funkcjonują należycie. 

e) Kopia ważnej polisy ubezpieczniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 PLN 
(czterysta tysięcy złotych), stanowiąca załącznik nr 5 do Formularza Ofertowego. 

f) Dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania firmy, stanowiący załącznik nr 6 
do Formularza 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 Oferenta, przy czym obowiązek ten dotyczy każdej strony dokumentów 
składanych w ramach oferty (w szczególności więc Formularza ofertowego i wszystkich jego 
załączników). 

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

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez 
tłumacza przysięgłego. 

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

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

 
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. 

 
Adres 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 
 
Adres poczty elektronicznej 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 pocztowej 
przesyłki poleconej, poczty kurierskiej lub osobiście; 

 Ofertę należy przesłać na adres pocztowy wskazany Rozdział IX pkt. 1; 
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 Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa 
dla Zapytania Ofertowego nr ME_RPO_03/18”, w nieprzekraczalnym terminie do 21 
grudnia 2018 r., do godz. 24:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu 
Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. 

 
b) Dla ofert składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

 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_03/18”; 
 Rozmiar załączników nie może przekroczyć 10 MB; 
 Załączone pliki powinny być zabezpieczone przed edycją, np. w formacie PDF; 
 Dla uzyskania potwierdzenia dostarczenia oferty przez Oferenta, 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 poczty elektronicznej w 
nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2018 r., do godz. 24:00;  

 
3. Oferty niespełniające warunków przedstawionych w Rozdziale VIII, w tym zwłaszcza sporządzone 

lub złożone niezgodnie z jego postanowieniami jak również oferty niespełniające warunków 
przedstawionych w niniejszym Rozdziale IX, w tym zwłaszcza złożone po terminach w nim 
określonych, zostaną wykluczone przez Zamawiającego z postępowania o udzielenie zamówienia. 

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  wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z 
uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy) i adresy  Oferentów wraz z wynikami 
postępowania. 

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

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania postępowania o udzielenie 
zamówienia bez podania przyczyny. 

 
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; 

b) Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny 
netto wyliczonej w kosztorysie – Załącznik nr 1 do Formularza 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 1 do Formularza 
Ofertowego); 

d) Wnioskodawca określi liczbę wdrożeń sklepów internetowych w miejscu wyznaczonym w 
Formularzu Ofertowym; 
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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 1 do Formularza 
Ofertowego 

40% 

Szybkość reakcji serwisu Ocenie podlega deklarowana zdolność do 
podjęcia interwencji przez Wykonawcę, od 
zgłoszenia przez Zamawiającego błędu w 
funkcjonowaniu sklepu lub braku jego 
funkcjonowania (w okresie gwarancji oraz po 
jej ustaniu) 

40% 

Okres gwarancji Ocenie podlega długość gwarancji od 
momentu protokolarnego przekazania 
sklepu internetowego do użytku   

20% 

 
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. Punkty w ramach kryterium szybkości reakcji serwisu będą przyznawane wg następującej 
formuły: 
Ilość punktów (IPs) = D x waga kryterium, gdzie: 
 
 

Czas reakcji serwisu od zgłoszenia błędu przez 
Zamawiającego 

 
D 

do 120 minut (do 2 godzin) 100 
między 121 a 240 minut (powyżej 2 godzin) 60 
między 241 a 480 minut (powyżej 4 godzin) 50 
między 481 a 960 minut (powyżej 8 godzin) 40 
między 961 a 1 440 minut (powyżej 16 godzin) 30 
między 1 441 a 2 880 minut (powyżej 24 godzin) 20 
powyżej 2 881 minut (powyżej 48 godzin) 0 

 
c. Punkty w ramach kryterium okresu gwarancji będą przyznawane wg następującej formuły: 

Ilość punktów (IPg) = D x waga kryterium 
 

Okres gwarancji D 
24 miesiące 100 
18 miesięcy 60 
12 miesięcy 30 
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d. Całkowita liczba punktów będzie stanowiła sumę punktów z powyższych kryteriów i będzie 
wyliczona jako: 
IP = IPc + IPs + IPg  

 
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (IP). 
6. W przypadku uchylania się wybranego Oferenta od podpisania umowy z Zamawiającym, umowa 

może zostać zawarta z tym Oferentem, którego oferta jest najkorzystniejsza jako kolejna spośród 
pozostałych ofert.   

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 sklepów internetowych). 

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 1 do Formularza 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 wprowadzenia 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 organizacyjnyje polegające na aktualizacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej 

Wykonawcy, zmianie osób kierujących wykonywaniem przedmiotu zamówienia, 
podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod 
warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są 
gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn 
organizacyjnych pod warunkiem, że podwykonawcy i inne podmioty spełniają wszystkie 
wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;  

c. Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT;  
d. 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 umowy z Wykonawcą  dokonywane będą w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 
 

Wymagania funkcjonalne dla sklepu internetowego 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wykonanie) systemu informatycznego do obsługi sprzedaży 
ecommerce (oprogramowanie wraz z licencją), który będzie posiadał szeroki zakres funkcjonalności 
zarówno z poziomu administracyjnego (Zamawiającego) jak i poziomu obsługi przez klienta, co tym 
samym umożliwi kompleksową obsługę klienta od momentu złożenia zamówienia poprzez zapłatę 
on-line, informowanie o postępie realizacji zamówienia do wysyłki towaru do klienta. Będzie to 
system sprzedażowy stworzony pod indywidualne zamówienie, tworzony od podstaw (tzw. „szyty na 
miarę”) na platformie Magento lub Prestashop lub innych równoważnych. System ma posiadać 
rozbudowany konfigurator produktu wraz z wizualizacją 3D. System będzie stanowił 
oprogramowanie wraz z licencją. Zamawiający na etapie realizacji prac nad sklepem będzie mógł sam 
dobierać sobie funkcjonalności sklepu i łączyć je w jedną całość co będzie stanowiło o tym, iż będzie 
to system ecommerce indywidualnie dostosowywany do zmieniających się potrzeb i oczekiwań 
klienta.  

Specyfikacja: 

 1. Minimalne parametry techniczne serwisu: 

a. Podstawowe technologie użyte przy tworzeniu strony: • PHP, • HTML, • CSS, • Smarty, • 
JavaScript ( Node.js, Angular, React lub/i Vue.js) , komunikacja z bazą Oracle ( integracja z 
systemem ERP). 

b. Serwis jest zgodny z przeglądarkami m.in.: ≥ IE 9.0, ≥ Firefox 2.0, ≥ Opera 9.0. 
c. Serwis zbudowany zgodnie z wytycznymi W3C dla kodu HTML 5 lub XHTML 1.0 Strict, min CSS 

2.1 oraz WAI,  
d. Walidacja do standardu XHTML 1.0 Transitional lub nowszego,  
e. Optymalizacja pod przeglądarki Google Chrome, FireFox, MS Internet Explorer (Edge), Opera, 

Safari, 
f. Format kodowania znaków w całej platformie, w szczególności w bazie danych i szablonie 

serwisu to UTF-8, 
g. Dostępność usługi przez min 90% czasu, 
h. Możliwość obsłużenia do 1000 sesji jednocześnie. 

 2. Minimalne funkcjonalności systemy sprzedażowego: 

a. Możliwość podglądu koszyków klientów,  
b. Zapewnienie intuicyjnego procesu dokonywania zakupów,  
c. Możliwość zakupów z rejestracją i bez rejestracji,  
d. Rozbudowane statystyki sprzedaży,  
e. Pełna edycja danych klientów,  
f. Możliwość przypisania różnych rabatów różnym grupom klientów,  
g. Możliwość dodania atrybutów do produktu, w tym w szczególności nielimitowana liczba zdjęć 

do towarów z możliwością nakładana znaku wodnego, możliwość sterowania kolejnością 
wyświetlania zdjęć, 

h. Możliwość zaawansowanego konfigurowania produktu, 
i. Możliwość dodania dowolnej ilości cech produktów,  
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j. Możliwość dodawania dowolnej ilości zestawów atrybutów płatności on-line: możliwość 
prowadzenia sprzedaży w systemie ratalnym, 

k. Możliwość dodawania np. artykułów, dodawanie informacji w strukturze wyglądu sklepu, m. 
możliwość dodawania promocji z określeniem terminu jej rozpoczęcia oraz zakończenia, 

l. Newsletter,  
m. Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi np. portali internetowych pełniących funkcję 

rolę brokerów usług kurierskich i logistycznych, portale statystyczne, system księgowy 
Zamawiającego,  

n. Obsługa reklamacji,  
o. System zabezpieczeń ( m.in. certyfikat SSL ) 

 3. Minimalne funkcjonalności systemu CMS 

a. Obsługa stron statycznych ( np. o Nas, Kontakt ) 
b. Obsługa aktualności 
c. Galeria zdjęć ( podział na kategorie, różne formy prezentacji, zdjęcia mają mieć możliwość 

powiększenia w tzw. oknie lightbox ) 
d. Integracja z portalami społecznościowymi ( facebook, instagram, pinterest ) 
e. Możliwość dodawania linków do przykładowych konfiguracji produktu w publikowanych 

treściach ( strony, aktualności itp.) 
f. Zarządzanie użytkownikami części administracyjnej wraz z poziomami dostępu do 

poszczególnych funkcjonalności ( np. administrator, redaktor, redaktor SEO ) 

 4. Aplikacja mobilna 

a. Wyświetlanie stron i aktualności dodanych za pomocą systemu CMS 
b. Prezentacja produktów z możliwością ich konfigurowania oraz zamówienia 
c. System obsługi posprzedażowej, w tym obsługa procedury reklamacyjnej z możliwością 

prostego przesyłania zdjęć bezpośrednio z urządzenia moblinego 
d. Automatyczny system obsługi powiadomień ( push notification ) , wyświetlający klientowi 

różnego typu komunikaty np. o stanie realizacja zamówień, zgłoszeń reklamacyjnych oraz 
innych informacji 

e. System powiadomień musi być zintegrowany z funkcjonującym systemem ERP tak aby wysyłał 
powiadomienia w czasie rzeczywistym 

f. Aplikacja powinna działać w systemie Android ( wersja 4.4 lub nowsze) oraz Apple IOS ( iphone 
5 lub nowszy ) 

 5. Konfigurator produktu (wspólne funkcjonalności dla aplikacji mobilnej oraz przeglądarki 
internetowej) 

a. Klient ma mieć możliwość personalizacji zamawianych mebli  
b. Wybór obicia tapicerskiego materiału np. rodzaj tkaniny, skóry, wzoru oraz kolorów 
c. Wybór różnego rodzaju dodatków,  
d. Logika wyboru dodatków umożliwiająca zablokowanie wyboru niektórych dodatków na 

podstawie wcześniejszych decyzji klienta ( wcześniejszego wyboru innych dodatków ) 
e. Prezentacja w formie animacji 3D spersonalizowanego produktu 
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Wymagania funkcjonalne systemu ecommerce: 

1.  Przygotowanie makiety / układów funkcjonalnych sklepu internetowego. 

 Wersja mobilna ( przeglądarka ) 
 Wersja desktop 
 Wersja dla aplikacji mobilnej ( osobno dla Android i IOS ) 

2. Statystyki: 

 Podstawowe statystyki (liczba kategorii, produktów, producentów, klientów, zamówień); 
 Top 50 najpopularniejszych produktów na sklepie; 
 Ostatnie wejścia do sklepu internetowego – Adresy IP i źródła odwiedzin (24 godziny), liczba 

ogólnych odwiedzin (ostatnie 7 dni); 
 Najlepsi klienci wg. Zakupów; 
 Raporty zamówień – statystyki sprzedaży; 
 Źródła zamówień – zestawienie procentowe / ilościowe; 
 Top 50 najczęściej poszukiwanych fraz przez klientów w wyszukiwarce sklepu; 
 Integracja z zewnętrznymi systemami statystycznymi ( Google Analytics, Facebook Pixel ) 

 3. Kategorie: 

 Zarządzanie kategoriami (dodawanie, usuwanie, edycja), ustawianie drzewa; 
 Priorytety wyświetlania; 
 Rabaty i prowizje; 
 Opis kategorii, wyświetlany po wejściu w daną kategorię; 
 Zdjęcia kategorii, wyświetlane na liście kategorii; 
 Parametry SEO: tytuł, opis, słowa kluczowe; 
 Określanie dostępności kategorii; 

 4. Klienci: 

-   Przegląd zarejestrowanych klientów (dane klienta, dane do wysyłki – możliwość edycji danych) 

 Ustawianie rabatu na produkty; 
 Kwota wszystkich zamówień; 
 System wysyłania i przeglądu mailu do klienta; 
 Blokada/Aktywacja konta, zmiana hasła; 
 Notatki do klienta widoczne przez administracje; 
 Notatki do klienta widoczne przez klienta i administracje; 
 Lista zamówień złożonych przez klienta; 
 Funkcja logowania się na sklep internetowy na konto klienta przez administrację 

(bez podawania hasła); 
 Przegląd klientów niezarejestrowanych, jednorazowe zakupy; 
 Ustawienie grup klientów oraz rabatów na wybrane kategorie i producentów; 
 Ustawienie grup klientów oraz rabatów na wybrane kategorie i producentów; 
 Import i eksport bazy e-mail: zarejestrowani, jednorazowi, wszyscy; 
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5. Zamówienia: 

  Przegląd zamówień z podziałem na statusy: 
 nie zatwierdzone (opcjonalnie); 
 przedpłata: oczekujące wpłaty, zapłacone; 
 pobranie: do wysyłania, wysłane; 
 odbiór osobisty: w przygotowaniu, do odebrania; 
 zrealizowane, odrzucone, wszystkie, usunięte; 

 Archiwum zamówień; 

-   Dodawanie zamówień dla klienta (wyszukiwarka produktów / klienta), ustawienie płatności i 
wysyłki; 

 Bufory dokumentów: wysyłek do wysłania do firmy kurierskiej; 
 Przegląd płatności wykonanych przez PayU, DotPay, PayByNet; 
 Zatwierdzanie zamówień (opcjonalnie); 
 Zaawansowane wyszukiwarki zamówień; 
 Sklep internetowy pozwala na podgląd zamówienia; 
 Szczegółowe informację o zamówieniu; 
 Powiadomienia mailowe i smsowe przy zmianie statusu zamówienia; 

-   Automatyczne odznaczanie zamówień jako zrealizowane (przy elektronicznych płatnościach); 

 Zapisywanie i wysyłanie numeru listu przewozowego (przy kurierach); 
 Zbiorcze wysyłanie informacji do kurierów o zamówieniach; 
 Wyświetlanie informacji o wybranym dokumencie przez klienta: paragon, faktura; 
 Generowanie Faktury VAT proforma oraz Faktur VAT do zamówień; 
 Źródło pochodzenia zamówienia; 
 Uwagi do zamówienia; 
 Zapamiętywanie koszyka zakupów dla zarejestrowanego klienta; 
 Zapamiętywanie pól formularzy podczas procesu składania zamówienia; 
 Automatyczne przekierowanie do płatności online (z podsumowania zamówienia); 

 6. Menuboxy: 

 Zarządzanie menu boksami (usuwanie, dodawanie, edycja), pojawiających w prawej i lewej 
kolumnie sklepu; 

 Ustawienia kolejności, widoczności, strony (prawa/lewa); 
 Ustawienia systemowych menu boksów: podgląd koszyka, kategorie, wyszukiwarka, serie, 

ostatnio dodane, poczekalnia, producenci, porównywarka produktów, filtrowanie po stałych 
cechach, nowości, promocje, newsletter, bestsellery, recenzje; 

 Tworzenie własnych menu boksów, z dowolną zawartością tekstową, edycja przez edytor 
wizualny; 

 Zarządzanie treścią; 
 Ustawienia linków w górnej i dolnej części strony, kolejności wyświetlania; 
 Linki systemowe (np. strona główna, producenci, komentarze itp); 
 Linki do artykułów na sklepie; 
 Linki indywidualne, na dowolny adres URL; 
 Zarządzanie stronami statycznymi np. informacje o dostawie; 
 Zarządzanie stronami systemowymi – kontakt, regulamin, FAQ; 
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 Przypisywanie typu podstrony np. artykuł widoczny na stronie nowości; 
 Edycja stron błędów, komunikat w przypadku nie odnalezienia strony przez klienta itp.; 
 Parametry SEO: tytuł, opis, słowa kluczowe; 
 Kategorie artykułów; 
 Indywidualne znaczniki, wprowadzając je w szablonie, treść zostaje automatycznie 

zamieniona na inną; 
 Wiadomość dla klientów sklepu, wyświetlona w okienku po wejściu do sklepu 

internetowego; 

 7. Faktury i paragony: 

 Wybór opcji paragon / faktura; 
 Faktury VAT oryginał, kopia, duplikat, korekta; 
 FV proforma automatycznie po złożeniu zamówienia (dla przedpłaty przelewem); 
 FV po złożeniu zamówienia (generowane przez administrację); 
 Zaawansowana wyszukiwarka FV po kliencie, numerach dokumentów, przedziałach 

czasowych; 
 Wysyłanie dokumentów mailem w pdf, możliwość drukowania; 
 Automatyczne lub ręczne numeracje dokumentów; 
 Export raportów faktur VAT / paragonów w formacie XML, XLS 

 8. Banery oraz popupy reklamowe: 

 Zarządzanie grupami banerów (usuwanie, dodawanie, edycja); 
 Dodawanie banerów do grup w tym: 
 Upload obrazka z pliku; 
 Możliwość zmiany nazwy pliku; 
 Odnośnik do wybranej strony; 
 Przedział czasowy widoczności banerów; 
 Maksymalna ilość odsłon; 
 Ustawienia (szerokość/wysokość) banneru lub popupa; 
 Zarządzanie plikami cookies przypisanymi do popupa 

 9. Newsletter: 

 Zapis do newslettera; 
 Wysyłanie newslettera do wybranej grupy klientów: 
 Klienci z newslettera; 
 Zarejestrowani; 
 Niezarejestrowani; 
 Wszystkich; 
 Zdefiniowane grupy klientów; 
 Testowa wysyłka maila do administracji; 
 Przegląd listy e-mail zapisanych do newslettera; 
 Import listy e-mail do newslettera; 
 Export listy adresów e-mail w formacie CVS 
 Integracja z zewnętrzną usługą wysyłania powiadomień SMS (wybór grupy klientów, typu 

wiadomości, treści); 
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10. Indywidualna szata graficzna wraz z wdrożeniem w wersji responsywnej: 

 Zaprojektowanie makiety strony głównej. Po akceptacji przez Klienta, zaprojektowanie 
wszystkich widoków stron: karta produktu, strona kategorii, kroki tunelu zakupowego, 
przykładowa strona statyczna (np. O NAS czy ZWROTY) i inne; 

 Na projekt funkcjonalny składają się funkcje oraz mechanizmy, które dostępne będą klientom 
sklepu i jego pracownikom. Ten obszar zawiera również zaprojektowanie interakcji, w jakie 
użytkownik wchodzi ze sklepem czy rozplanowanie treści na stronie; 

 Projekt funkcjonalny jest całościową dokumentacją sklepu: zawiera makiety graficzne wraz z 
opracowaniem widoków wszystkich dostępnych funkcji, po akceptacji szaty graficznej; 

 Programowanie makiety graficznej zgodnie ze standardami RWD (responsywności) do postaci 
funkcjonalnego sklepu; 

 11. Powiązanie z portalami społecznościowymi: 

 Możliwość polubienia produktu na portalach społecznościowych oraz możliwość 
udostępnienia go min. na Facebooku, Instagramie oraz Pinterest; 

 Dwa zmieniające się zdjęcia na widoku kategorii; 

13. Moduły marketingowe; 

14. Filtrowanie i sortowanie; 

15. Zestawy produktów; 

16. Warianty produktów w formie miniatur (widok po wejściu w produkt); 

17. Wyszukiwarka produktów; 

18. Integracja z systemami płatności: 

 Zarządzanie płatnościami: nazwa, prowizja i rabat, opis, priorytety wyświetlania, ustawienia 
integracji; 

 Dostępne płatności, w tym m.in.: Przedpłata, Pobranie, Odbiór własny, PayU, DotPay, 
PayByNet, Przelewy24.pl, eService, PayPal, MoneyBookers, mTransfer, MultiTransfer, Sofort 
Banking System, eCard.pl, Transferuj.pl, Punkty (zdobyte w sklepie); 

 Dostępne systemy ratalne, w tym m.in.: Raty Lukas/Raty Credit Agricole, Raty Sygma, eRaty, 
Santander Consumer Bank, PlatformaRatalna.pl , FerBuy.pl; 

  

19. Integracja z kurierami: 

- Zarządzanie wysyłkami (dodawanie, usuwanie, edycja); 

 Koszty wysyłki z przedpłatą i za pobraniem; 
 Przedziały dostępności wysyłki ze względu na wagę; 
 Darmowe wysyłki od kwoty; 
 Pokaż wysyłkę, jeśli za pobraniem lub przedpłatą; 
 Dodatkowe koszty wysyłki; 
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 Generowanie druków do przelewów; 
 Zintegrowani kurierzy, w tym m.in.: DHL, DPD, GLS, K-Ex (Kolporter), Kurierzy, Paczkomaty, 

Poczta Polska, E-nadawca Poczta Polska, Siódemka, UPS, Apaczka,  
 Integracja z PKWiD (KorporacjaKurierska.pl) – dla kurierów, w tym m.in.: DHL, FedEx, InPost, 

Paczka w Ruchu, UPS, GLS, K-EX; 

20. Rabaty i kody rabatowe: 

 Rabaty procentowe od wysokości zamówienia (nazwa rabatu, wysokość, aktywność); 
 Rabaty indywidualne dla klienta na całość asortymentu; 
 Rabaty na grupę klientów (ustawianie rabatu na wybrane kategorie, producentów; 
 Generowanie kodów rabatowych automatyczne (określanie ilości kodów do 

wygenerowania); 
 Opcje kodu rabatowego: 

 Ilość kodów do wykorzystania (jeden kod może być np. 3 razy wykorzystany); 
 Typ kodu (procentowy/kwotowy/produkt gratis); 
 Rabat tylko na produkty wybranego producenta/wybranej kategorii; 
 Przedział czasowy, ważności kodu; 
 Aktywność rabatu; 
 Przegląd dodanych kodów i informacje o wykorzystaniu; 
 Minimalna kwota zamówienia – ustawienia dla pojedynczego kodu rabatowego; 
 Kod rabatowy uwzględniany dla cen promocyjnych – ustawienia dla pojedynczego 

kodu rabatowego; 

 21. Testy i instalacja: 

 Przeprowadzenie testów na zakończenie wdrożenia, celem sprawdzenia ścieżek 
funkcjonalnych, wydajności oraz poprawności przeprowadzonych integracji; 

 Instalacja sklepu na wskazanym serwerze; 

 22. Gwarancja: 

 Wymagane jest udzielenie minimum 12-miesięcznej gwarancji na zidentyfikowane błędy w 
funkcjonowaniu sklepu (nie wynikających z nieuprawnionej modyfikacji, np. samodzielnej 
aktualizacji systemu lub modułów czy zmian w kodzie); 

 23. Szkolenie: 

 Po wdrożeniu sklepu, wymagane jest przeprowadzenie szkolenia dla osób odpowiedzialnych 
za obsługę sklepu internetowego (jak zarządzać sklepem, w jaki sposób obsługiwać 
zamówienia, itp.); 

 24. Wybór języka: 

 Strona powinna być udostępniona co najmniej w języku polskim, angielskim i niemieckim 
 Możliwość dodania innych języków; 

 25. Zgodność z dostępnymi systemami operacyjnymi: 
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 Kompatybilność z dostępnymi systemami operacyjnymi na urządzenia stacjonarne (minimum 
Microsoft Windows oraz MacOS, lub równoważne); 

 Kompatybilność z dostępnymi systemami operacyjnymi na urządzenia mobilne (minimum 
Android oraz iOS, lub równoważne). 

 Minimalne wymagania funkcjonalne dla konfiguratora 

Zasadniczym celem konfiguratora zamówień, będącym elementem sklepu internetowego, jest 
umożliwienie skonfigurowania zamówienia z poziomu sklepu internetowego, w oparciu o dostępne 
opcje w powiązaniu z wdrażanym systemem klasy ERP (Impuls EVO). 

1. Programowanie konfiguratora: 

 Konfigurator produktów polega na dobieraniu za pomocą drop listy poszczególnych 
dodatków (np: dobór materiału, kolorystyka, podświetlenie, lodówka, zagłówek, poduszki, 
etc) przypisanych uprzednio przez administratora sklepu, po wybraniu których klientowi, 
zostają zaprezentowane na zdjęciu jako widok produktu z poszczególnymi dobranymi 
elementami; 

 2. Integracja danych: 

 W ramach integracji oczekuje się „skomunikowania” pomiędzy sklepem internetowym, a 
bazą Oracle systemu ERP Impuls EVO (system wdrażany w Spółce); 

 3. Produkty: 

 Zarządzanie produktami (dodawanie, usuwanie, edycja); 
 Nazwa produktu, wybór kategorii (podstawowej i dodatkowych) i producenta; 
 Opis podstawowy i skrócony; 
 Zdjęcia główne i dodatkowe (pobieranie z dysku lub linku), opis zdjęć; 
 Cena podstawowa oraz opcja sprzedaży produktu; 
 Cena promocyjna; 
 Cena transportu – dodatkowa opłata za wysyłkę towaru (opcja przemnożenia ceny wysyłki 

przez ilość sztuk); 
 Prowizja procentowa; 
 Podatek VAT; 
 Kod PKWiU; 
 Statusy dostępności produktu; 
 Aktywność; 
 Jednostka sprzedaży; 
 Poziomy dostępności (informacja dla klienta): mało, średnio, dużo; 
 Minimalna i maksymalna ilość zamawianego produktu; 
 Kod EAN, indeks katalogowy, indeks producenta; 
 Waga produktu; 
 Wyświetlanie produktu: strona główna (wyróżnione), strona główna, nowość; 
 Slogan; 
 Seria produktu; 
 Parametry SEO: tytuł, opis, słowa kluczowe; 
 Widoczność produktu w porównywarkach cenowych; 
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 Stałe cechy produktu – informacje określające charakterystykę danego produktu (możliwość 
filtrowania przez klienta wyników wyszukiwania, po tych parametrach); 

 Cechy produktów – parametry określające produkt np. rozmiar, kolor – ustawianie cen, wagi, 
minimalnej i maks. ilości zamawianego produktu, indeks, zdjęcie; 

 możliwość wprowadzania 3 cech powiązanych; 
 wprowadzanie cen końcowych wariantów produktów (poprzednio różnicy cen); 
 wprowadzanie cen końcowych wariantów w walutach; 
 wprowadzanie cen promocyjnych dla wariantów produktów; 
 Pliki do produktu z możliwością pobrania ich z karty produktu; 
 Statystyki: data utworzenia, modyfikacji, liczba odsłon, zamówień, sprzedanych sztuk, 

oczekujących, przechowalnia; 
 Tworzenie zestawów produktów (cena zestawu, kontrola stanu magazynowego, podatek, 

dodatkowa cena wysyłki, aktywność); 
 Podgląd produktów wyświetlanych na stronie głównej, promocji, nowości; 
 Statusy produktów, określanie możliwości zakupu przez klienta; 
 Przenoszenie produktów pomiędzy kategoriami; 
 Podgląd produktów z dodatkowymi kategoriami i zdjęciami; 
 Podgląd produktów ze stanami magazynowymi, aktywnością i statusem dostępności; 
 Grupa produktów powiązanych, wyświetlane na karcie produktu, pozostałych produktów z 

grupy; 
 Ustawianie cech: nazwy, priorytet wyświetlania, obrazków, dodatkowych opłatach; 
 Moduł synchronizacji danych z bazą Oracle i systemem ERP; 
 Dostępność produktu w wybranych porównywarkach cenowych; 
 Podpowiedzi szukanych produktów w szybkiej wyszukiwarce; 
 Opcja „Bestseller” – możliwość ręcznego ustawienia. 
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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 zamówienia nr ME_RPO_03/18 na zasadach 
konkurencyjności na dostawę: 

1.  Opracowanie i wdrożenie sklepu internetowego. 
2. Opracowanie i wdrożenie konfiguratora zamówień dla sklepu internetowego. 

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, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na 
warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, niniejszym składamy Ofertę. 
 
Część I 
Opis zasobów technicznych i doświadczenia Oferenta 
 
W oparciu o zapisy Zapytania Ofertowego, niniejszym oświadczamy, iż: 
 
Deklarowane doświadczenie – liczba 
zakończonych projektów dot. wdrożenia 
sklepów internetowych w latach 2015-2018), 
przy czym wdrożenia te miały miejsce na 
bazie następujących systemów Open Source: 
PrestaShop, Magento lub innych 
równoważnych 
(Dodatkowo należy uzupełnić Załącznik nr 4 
do Formularza Ofertowego) 

Deklarowana liczba wdrożeń: [……] 
 
 

W tym deklarowane doświadczenie – co 
najmniej jedno z wyżej wymienionych 
wdrożeń miało miejsce z integracją bazy 
danych Oracle (Oracle Database stworzonej 
przez Oracle Corporation lub równoważnej w 
systemie informatycznym ERP Enterprise 
Resource Planning) 
(Dodatkowo należy uzupełnić Załącznik nr 4 
do Formularza Ofertowego) 

Deklarowana liczba wdrożeń: [……] 
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Potencjał techniczny – zasoby osobowe i 
wykształcenie personelu  
(Dodatkowo należy uzupełnić Załącznik nr 2 
do Formularza Ofertowego)  

Liczba zatrudnionych na umowę o pracę:  
[……]  
w tym: 

 Posiadający wyższe wykształcenie informatyczne:  
[……] 
 

 Posiadający inne wykształcenie:  
[……] 
 

 Liczba współpracujących w oparciu o inne formy 
prawne:  
[……] 
w tym: 
 

 Posiadający wyższe wykształcenie informatyczne:  
[……] 
 

 Posiadający inne wykształcenie:  
[……] 
 

Potencjał techniczny – doświadczenie 
personelu  
(Dodatkowo należy uzupełnić Załącznik nr 2 
do Formularza Ofertowego) 

Liczba osób posiadających co najmniej czteroletnie 
doświadczenie zawodowe związane ze świadczeniem 
usług informatycznych: 
[……] 
 

 Liczba osób posiadających wyższe wykształcenie w 
zakresie grafiki komputerowej oraz posiadających co 
najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w 
tworzeniu graficznych projektów internetowych: 
[……] 
 

Posiadamy ważną i opłaconą polisę lub inny 
dokument ubezpieczenia potwierdzający 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 
000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych)  
(Załącznik nr 5) 
 

TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 
na kwotę [……………] 
ważną do dnia [……………]  

Sytuacja ekonomiczna Oferenta 
 

Wobec Oferenta nie otwarto likwidacji: 
TAK (nie otwarto) / NIE (otwarto)  
(niepotrzebne skreślić)  
 
 
Wobec Oferenta nie złożono wniosku o ogłoszenie 
upadłości: 
TAK (nie złożono) / NIE (złożono) 
(niepotrzebne skreślić)  
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Nie ogłoszono upadłości Oferenta: 
TAK (nie ogłoszono) / NIE (ogłoszono) 
(niepotrzebne skreślić)  
 
Nie jest prowadzone jakiekolwiek postępowanie 
restrukturyzacyjne wobec Oferenta: 
TAK (nie jest prowadzone) / NIE (jest prowadzone) 
(niepotrzebne skreślić)  
 

 
Część II 
Opis sposobu wdrożenia* 
 

Zagadnienie Opis 
Min 900 znaków 

1. Jaką technologię chcą 
Państwo wykorzystać do 
budowy aplikacji 
mobilnej 

 

 

2. Jakie są minimalne 
wymagania hostingowe 
proponowanego 
rozwiązania systemu 
ecommerce, chodzi o 
wymagania sprzętowe 
oraz niezbędnego 
oprogramowania 

 

 

3. Na jakim 
oprogramowaniu chcą 
Państwo uruchomić część 
sprzedaży online, 
prosimy o wyjaśnienie 
dlaczego 

 

 

4. Istotnym elementem 
zamawianego system jest 
moduł wymiany danych 
pomiędzy system 
ecommerce a 
wewnętrzną bazą danych 
Oracle (ERP). Prosimy o 
sprecyzowanie w jaki 
sposób chcą Państwo 
zrealizować to zadanie 

 

 

5. Każdy produkt posiada  
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wiele odmian i 
dodatków. Podczas ich 
wyboru należy pokazać 
klientowi jak będzie 
wyglądał finalny produkt, 
najlepiej w formie 
trójwymiarowej. W jaki 
sposób chcą Państwo 
zrealizować wizualizację 
produktów podczas 
konfigurowania 
produktów 

 
6. Jakie i ile projektów 

realizowali Państwo na 
Platformie e-commerce 
w oparciu o bazę danych 
Oracle. 

 

 

*należy udzielić wyczerpującej odpowiedzi na wskazane zagadnienia 
 
Część III 
Oferta cenowa i serwisowa 
 
Łączna cena zamówienia, zgodnie z 
kosztorysem (netto, w zł) 

 
………………zł………/100 

(słownie: ………………………..) 

Deklarowany czas reakcji serwisu od 
zgłoszenia błędu przez Zamawiającego (w 
minutach) 

 
……………………………… 

Okres gwarancji (w miesiącach: 12, 18 lub 24)  
……………………………… 

 
Część IV 
Oświadczenia 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym nr ME_RPO_03/18 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 wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
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b. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z danymi przedstawionymi w ofercie 
wraz z załącznikami. 

c. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
d. Nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym 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 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, 

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. 

 
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 
określonych w Formularzu Ofertowym / Kosztorysie,  w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.  
 
 
 
 
......................................................................  
(podpis i pieczęć Wykonawcy/ Pełnomocnika) 

 
 
 
Załączniki: 
1. Kosztorys do Formularza Ofertowego 
2. Wykaz personelu deklarowanego do realizacji projektu w związku z postępowaniem ofertowym 

nr ME_RPO_03/18 
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem ofertowym nr 

ME_RPO_03/18 (zgody muszą być złożone przez wszystkie osoby wymienione w załączniku nr 2 
do Formularza Ofertowego) 

4. Zestawienie domen internetowych pod którymi funkcjonują wdrożone przez Oferenta sklepy 
internetowe wraz z oświadczeniem Oferenta, że te wdrożenia sklepów internetowych zostały 
prawidłowo wykonane i funkcjonują należycie. Należy również załączyć wydruki strony głównej 
stron wymienionych w zestawieniu 

5. Kopia ważnej polisy ubezpieczniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 PLN (czterysta 
tysięcy złotych) 

6. Dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania firmy  
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Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego 
 
 

Kosztorys do Formularza Ofertowego 
 
 

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

Przedmiot Zamówienia Wartość 
netto Stawka VAT Wartość brutto 

Opracowanie i wdrożenie sklepu 
internetowego, wg specyikacji 
funkcjonalnej (Załącznik 1 do Zapytania 
Ofertowego) 

   

Opracowanie i wdrożenie konfiguratora 
zamówień dla sklepu internetowego, wg 
specyfikacji funkcjonalnej (Załącznik 1 do 
Zapytania Ofertowego) 

   

RAZEM    

 
 
 
 

......................................................................  
(podpis i pieczęć Wykonawcy/ Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego 

 
Wykaz personelu deklarowanego do realizacji projektu 

w związku z postępowaniem ofertowym nr ME_RPO_03/18  
 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja / stanowisko / 
specjalizacja 

Wykształcenie* Doświa-
dczenie 

(lata) 

Adres e-mail 

Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
…      

Zatrudnieni w oparciu o inne formy prawne 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
…      

* należy wpisać „wyższe informatyczne”, „grafik komputerowy” lub „inne” 
 
 

 
 
......................................................................  
(podpis i pieczęć Wykonawcy/ Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
w związku z postępowaniem ofertowym nr ME_RPO_03/18  

(wzór) 
 

Ja, niżej podpisany ………………………………. (imię i nazwisko), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, oraz innych danych zawartych w 
załączniku do formularza ofertowego pn.  w odpowiedzi na postępowanie o udzielenie zamówienia nr 
ME_RPO_03/18, złożone przez ……………………….. (nazwa składającego Ofertę), wyłącznie w celu 
weryfikacji zasobów osobowych i technicznych, deklarowanych przez Oferenta. 
  
  
Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż: 
  
a) administratorem moich danych osobowych jest MEBLOMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi, ul. 
Szkutników 2, 84-230 Rumia, nr KRS 0000015527, a podanie przeze mnie moich danych osobowych 
jest dobrowolne; 
  
b) moje dane zostaną usunięte w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia postępowania 
ofertowego, jeśli oferta Oferenta nie zostanie wybrana; 
  
c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania; prawo do cofnięcia zgody, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
  
d) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim zdaniem przetworzenie 
danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; 
  
e) moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych; 
  
f) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane; 
  
h) jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne i konieczne 
do prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia ww. postępowania ofertowego oraz akceptuję te 
cele; 
  
i) wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia firmy MEBLOMAK Sp. z o.o. z obowiązków wynikających z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych danych oraz ich 
legalnego przetwarzania 
  
j) MEBLOMAK Sp. z o.o. nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych w 
sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane 
powyżej. 
  
 

……………………….………………….…………… 
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 
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Załącznik nr 4 do Formularza Ofertowego 
 

Zestawienie wdrożonych domen internetowych  
pod którymi funkcjonują wdrożone przez Oferenta sklepy internetowe 

 

Wdrożone domeny internetowe sklepów internetowych 

Lp. Adres domeny i 
rok wdrożenia 

Dane kontaktaktowe podmiotu, na rzecz którego wdrożono 
sklepy internetowe 

Nazwa podmiotu Adres podmiotu Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za 

wdrożenie lub upoważnionej 
do reprezentacji 

1 Adres domeny: 
Rok wdrożenia: 

   

2 Adres domeny: 
Rok wdrożenia: 

   

3 Adres domeny: 
Rok wdrożenia: 

   

4 Adres domeny: 
Rok wdrożenia: 

   

5 Adres domeny: 
Rok wdrożenia: 

   

6 Adres domeny: 
Rok wdrożenia: 

   

7 Adres domeny: 
Rok wdrożenia: 

   

8 Adres domeny: 
Rok wdrożenia: 

   

9 Adres domeny: 
Rok wdrożenia: 

   

10 Adres domeny: 
Rok wdrożenia: 

   

…     

W tym wdrożone domeny sklepów internetowych z integracją bazy danych Oracle (Oracle Database 
stworzonej przez Oracle Corporation lub równoważnej w systemie informatycznym ERP Enterprise 
Resource Planning) 

1 Adres domeny: 
Rok wdrożenia: 

   

2 Adres domeny: 
Rok wdrożenia: 

   

…     
 

Oświadczam, iż ww. domeny sklepów internetowych zostały wykonane przez naszą firmę prawidłowo 
i funkcjonują należycie. Wdrożenia te miały miejsce na bazie systemów Open Source: PrestaShop, 
Magento lub innych równoważnych, w tym co najmniej jedno z tych wdrożeń miało miejsce z 
integracją bazy danych Oracle (Oracle Database stworzonej przez Oracle Corporation) lub 
równoważnej w systemie informatycznym ERP (Enterprise Resource Planning) 
  
 
......................................................................  
(podpis i pieczęć Wykonawcy/ Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 5 do Formularza Ofertowego 
 

Kopia ważnej polisy ubezpieczniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 PLN (czterysta tysięcy 
złotych) 
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Załącznik nr 6 do Formularza Ofertowego 

 
Dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania firmy 

 


