Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Częstochowa, 15.11.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/UE
na dostawę oprogramowania ERP
dotyczące projektu pn. „Wdrożenie do działalności firmy Womar tekstronicznej bielizny niemowlęcej z
systemem monitoringu wybranych parametrów biomedycznych małych dzieci wraz z innowacją
procesową przygotowania produkcji wyrobów tekstylnych” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020, Działanie 3.2: INNOWACJE W MŚP
I. Zamawiający:
WOMAR WOJCIECH KRAWCZYK
42-202 Częstochowa, ul. Żyzna 13C
NIP: 5730002534
REGON: 150023855
II. Przedmiot zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Dedykowane oprogramowanie ERP
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 48321000-8 Pakiety oprogramowania i
systemy informatyczne
Moduły:
Zamówienia B2B; CRM; Produkcyjny; Ofertowy; Magazynowy; Wyceny produktów; Zamówień
podzespołów; Rozliczeń pracowników (kadrowy)
Dodatkowe wymagania:
Zespolone moduły korzystają z bazy danych bez duplikacji informacji.
Wielojęzyczność i możliwość zawierania transakcji w rodzimej walucie klienta.
Każdy z w/w modułów może być rozszerzany o dodatkowe funkcjonalności w przypadku zaistnienia
nieoczekiwanych zdarzeń rynkowych.
Zamawiający przy zakupie otrzyma źródłowe klucze dostępu do systemu, a Wykonawca przeniesie na
niego autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń terytorialnych, ani czasowych, na wszelkich polach
eksploatacji znanych w chwili zawierania umowy.

Zadania dedykowanego oprogramowania ERP:
Zharmonizowanie i optymalizacja łańcucha wartości w firmie z uwzględnieniem indywidualnych i
specyficznych potrzeb Zamawiającego, w tym wdrażanych innowacji produktowych i procesowych.
Optymalizacja i zwiększenie efektywności procesów zarządczych.
Nadzorowanie sprzedaży.
Ewidencja zdarzeń gospodarczych.
Analiza sytuacji przedsiębiorstwa.
Poprawa organizacji pracy na etapie planowania i przygotowania produkcji (dzięki najbardziej
aktualnym informacjom nt. stanu realizacji bieżącej produkcji, stanu zamówień od kontrahentów, stanu
zasobów - surowców i komponentów do produkcji, kosztów wytwarzania).
Automatyzacja zarządzania stanami magazynowymi i procesami logistycznymi.
Specyfika działalności Zamawiającego:
WOMAR jest producentem artykułów tekstylnych dla niemowląt. Klientom oferuje szeroki wybór
nosidełek, śpiworów do wózków, kocyków, śpiworów do spania, zestawów pościeli do łóżeczek i
wózków, okryć kąpielowych, akcesoriów do wózka i wiele innych produktów (pełna oferta dostępna jest
na stronie internetowej www.womar.com.pl) .
Womar działa na rynku europejskim. Dystrybuuje swoje produkty do ponad 30 krajów. W 2015 r. sieć
handlowa przekroczyła 380 odbiorców.
Najbliższe plany Womaru przewidują poszerzenie oferty o bieliznę tekstroniczną, której proces produkcji
będzie wymagał następujących operacji:
1. Projektowanie wzoru
2. Wykonanie dzianiny tekstronicznej
3. Przygotowanie produkcji
4. Konfekcjonowanie
5. Wykonanie elementów elektronicznych według dokumentacji
6. Montaż końcowy
Operacje 1,3,4,6 będą wykonywane we własnym zakresie, pozostałe - w outsourcingu.
Plany inwestycyjne przewidują także wdrożenie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie poprzez
automatyzację przygotowania produkcji (zakup linii produkcyjnej złożonej z komputerowego systemu
przygotowania produkcji, automatycznego katera oraz zestawu do warstwowania automatycznego).
Linia do produkcji powinna być zarządzana systemem ERP, dostosowanym zarówno do specyfiki
produkcji tekstylnej jak i tekstronicznej.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
III.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zaakceptowali bez zastrzeżeń
wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.
III.2 Nie jest dopuszczalne składanie ofert przez podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
IV. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
przedstawionego przez Oferenta oświadczenia określonego w punkcie IV.1, zgodnie z formułą
SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.
3. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu wyklucza oferenta z postępowania.
V. Kryteria oceny oferty
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
V.1 Kryteria formalne, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia
- oferta została złożona w terminie określonym w punkcie IX niniejszego zapytania;
- oferta została złożona w miejscu określonym w punkcie VIII niniejszego zapytania;
- oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w punkcie VII niniejszego zapytania;
- przedmiot oferty jest zgodny z punktem II niniejszego zapytania;
- termin realizacji zamówienia w ofercie nie przekracza terminu wskazanego w punkcie nr VI
niniejszego zapytania.
Nie spełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn
formalnych.
V.2 Kryteria punktowe
Oferty, które spełnią kryteria formalne zostaną poddane ocenie według kryteriów punktowych.
 Cena [waga: 70%]
 Okres gwarancji [waga: 30%]
V.3 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Kryterium Cena:
Cena najniższa / Cena badana x 70%
Kryterium Okres gwarancji:
Okres gwarancji badany / Okres gwarancji najdłuższy x 30%
VI. Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2017 r.
VII. Sposób przygotowania ofert:
Oferta powinna być przedstawiona w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim i zawierać:

- nazwę i adres oferenta;
- opis przedmiotu zamówienia;
- co najmniej cenę netto zamówienia (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one
przeliczone na PLN po kursie średnim NBP, obowiązującym w dniu oceny ofert);
- okres gwarancji podany w miesiącach;
- datę sporządzenia oferty;
- datę ważności oferty minimum do 31.12.2016 r.
- termin wykonania zamówienia;
- podpis oferenta;
- podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1
do niniejszego Zapytania ofertowego;
- oferty składane drogą mailową muszą być skanem podpisanej wersji papierowej oferty i Oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
- nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.
VIII. Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego (42-202 Częstochowa, ul. Żyzna 13C) lub adres
mailowy: wojciech@womar.com.pl
IX. Termin składania ofert: 29.11.2016 r. do godziny 24.00
Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
X. Termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy: 30.11.2016 r.
XI. Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy.
Za najkorzystniejszą ofertę na daną pozycję zapytania zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie
kryteria formalne i zdobędzie największą liczbę punktów w ocenie punktowej.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pocztą elektroniczną, na adres
e-mail wskazany w ofercie. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej
Zamawiającego: www.womar.com.pl.
Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy
z Zamawiającym w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. Jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Umowa z wykonawcą zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej.
Nie przewiduje się możliwości zmiany umowy z wykonawcą zamówienia.
XII. Dodatkowe informacje
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procesu wyboru ofert bez wyznaczenia dostawcy.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.womar.com.pl,
oraz udostępnione w siedzibie Zamawiającego.
XIII. Osoba do kontaktu:
Wojciech Krawczyk ; tel. 668 107 436 ; email: wojciech@womar.com.pl

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że:
Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego osobowo lub
kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ponadto oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania
ofertowego.

__________________ dnia __. __.201_r.
_______________________________
(podpis Oferenta)

