
 

Chmielowice, 20.12.2016 r. 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 
 
Firma IPAK Dariusz Niklas zaprasza do składania ofert na: 
“Dostawę i wdrożenie systemu ERP” 
 
Oferty należy składać do dnia 30 grudnia 2016 roku do godziny 12.00. Otwarcie             
ofert nastąpi 30 grudnia 2016 roku o godzinie 14.30. 
Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w dołączonym do niniejszego         
zaproszenia Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
Prosimy o przesłanie pierwszej strony zaproszenia podpisanej przez Oferenta wraz z           
datą otrzymania niniejszego pisma w formie elektronicznej na adres:         
drukarnia@ipak.pl. 
 

 
 
 

Z poważaniem 
Katarzyna Lubojańska 

 
 
 
 
 
  



 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1) ZAMAWIAJĄCY ORAZ OSOBA DO KONTAKTU 
IPAK Dariusz Niklas  
Chmielowice k/Opola 
ul. Cmentarna 6 
46-070 Komprachcice 
 
Osoba do kontaktu: Katarzyna Lubojańska 
tel. +48 77 474 88 25 
Mail : drukarnia@ipak.pl 
 
2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
W niniejszym zamówieniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień          
Publicznych. 
Zamówienie udzielone zostanie w trybie zapytania o cenę (konkurs ofert). 
 
3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 
dostawa i wdrożenie systemu ERP: 
 
Kod CPV -  
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  
72224100-2 - Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 
72315000-6 - Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające 
48982000-5 - Pakiety oprogramowania do zarządzania konfiguracją 
80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego 
 
system typu ERP posiadający moduły wspomagające prace w następujących         
obszarach:  

- księgowość/finanse,  
- kadry i płace ( zarządzanie zasobami ludzkimi ),  
- środki trwałe,  
- handel i magazyn,  
- workflow na poziomie zarządzania zasobami ludzkimi ( np. obsługa         

wniosków urlopowych ),  
 
 
 
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 2 do         
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, zawiera nieujawnione do       
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne      
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą stanowiące        
tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o               



 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).              
W związku z tym jakiekolwiek użycie informacji tam zawartych ponad niezbędne do            
przygotowania Oferty jest przestępstwem. 
 
4) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Termin składania ofert upływa z dniem 30.12.2016 o godzinie 12.00 (decyduje data            
wpływu do siedziby firmy Zamawiającego, również w wypadku wysyłki pocztą czy           
kurierem). Otwarcie ofert nastąpi 30.12.2016 roku o godzinie 14.30. 
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Chmielowice k/Opola, ul.          
Cmentarna 6 46-070 Komprachcice. Oferta złożona po terminie nie zostanie          
dopuszczona do konkursu ofert, zostanie zniszczona bez jej otwarcia. 
 
5) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Oferent, który złoży ofertę, pozostaje nią związany przez okres 90 dni . Bieg terminu             
związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
 
6) SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną oraz           
powinna zostać złożona w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.  
Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załączonym do niniejszego pisma          
wzorem formularza oferty (Załącznik nr 1) oraz dostarczona wraz z wymaganymi           
załącznikami. 
Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania         
Oferenta i do zaciągania w jego imieniu zobowiązań w wysokości odpowiadającej           
cenie Oferty. 
Oferta musi zostać złożona w zamkniętej kopercie. Koperta musi zostać opatrzona           
danymi Oferenta. Każda Oferta, która nie będzie złożona w zamkniętej kopercie,           
zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.  
 
Na kopercie musi zostać umieszczona adnotacja „“Dostawę i wdrożenie         
systemu ERP”. 
Każda koperta (z wymaganą adnotacją), która wpłynie do Zamawiającego zostanie          
oznaczona „Otrzymano dnia DD MM RRRR o godzinie HH:MM”. 
 
7) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin na realizację zamówienia został określony w Szczegółowej specyfikacja         
przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik numer 2 do Szczegółowego Opisu         
Przedmiotu Zamówienia. 
 
8) PODPISANIE UMOWY I ZAKRES UMOWY 
Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia musi zostać zawarta najpóźniej w          
ciągu 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 
 
9) KRYTERIUM WYBORU OFERT 



 

Kryterium wyboru oferty jest:  
● 100% cena 

Gdzie liczba punktów LP = cena badanej oferty netto
cena oferowana minimalna netto 100% 100*  *   

 
 
10) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi (w postaci Umowy), którego oferta: 
1. Została przygotowana i dostarczona zgodnie z wymogami zawartymi w tym           
dokumencie (spełnia formalne wymogi) 
2. Jest najkorzystniejsza, w myśl ustalonych kryteriów wyboru. 
Zamawiający w szczególnych przypadkach może dopuścić Oferty niepełne bądź         
posiadające pewne wady formalne. Każdorazowo w takim wypadku fakt ten zostanie           
szczegółowo opisany w protokole wyboru ofert. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia Ofert o rażąco niskiej cenie, przy           
czym za taką uważa się: 
- zaoferowana cena jest o 50% niższa od drugiej w kolejności ceny. 
- zaoferowana cena jest o 50% niższa od średniej ze wszystkich cen. 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje       
Oferenta o wyborze oferty celem podpisania Umowy. 
 
11) PROCES WYBORU OFERTY 
1. Sprawdzenie, czy koperta, w której złożono ofertę jest przygotowana zgodnie z            
wymaganiami oraz jest w stanie nienaruszonym, jeżeli tak – przechodzi do dalszego            
etapu, jeżeli nie – jest odrzucana bez otwierania. 
2. Otwarcie kopert. 
3. Weryfikacja, czy oferty przygotowano zgodnie z wymaganiami i na odpowiednim           
szablonie. Oferty przygotowane wadliwie są odrzucane lub dopuszczane        
warunkowo, przy odpowiedniej adnotacji w protokole wyboru. 
4. Wybór oferty zgodnie z kryteriami wyboru. 
 
12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu            
lub też do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn. 
Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko          
Zamawiającemu. 
 
  



 

Załącznik nr 1 
Miejscowość…………………..data 

 
 

 
 
 
.........................................................  
Pieczęć firmowa oferenta 
 
 

OFERTA 
Oferent: 
 
 
 
 
.........................................................  
(dane teleadresowe Oferenta) 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.12.2016 r. składam ofertę na            
realizację przedmiotowego zapytania:  
 
“Dostawę i wdrożenie systemu ERP” 
 
Jednocześnie, w myśl zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym, deklarujemy, iż          
spełniamy wszystkie stawiane wymagania określone w Załączniku nr 2 do          
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
 
Cena za realizację całego zamówienia wynosi: …………..… PLN netto. 

 
 
 
 

Oświadczenie Oferenta 
Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i przyjmujemy je bez          
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami       
zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty i szczegółowym opisie         
przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

3. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy          
na warunkach, w miejscu i terminie określonych w szczegółowym opisie          
przedmiotu zamówienia. 



 

4. Nie pozostajemy w związku z Zamawiającym, w sposób mogący utrudniać          
uczciwą konkurencję. 

5. Nie posiadamy wiedzy na temat innych Oferentów, nie pozostają z nimi w            
związku w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję. 

6. W szczególności nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym w sposób         
polegający na: 

a. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki         
osobowej; 

b. Posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji; 
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,       

prokurenta, pełnomocnika; 
d. Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może         

budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze        
wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w        
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,       
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia         
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
 

…………..…………………………………………….. 
(podpisy, pieczątki osób upoważnionych ) 



 

Załącznik nr 2 
 

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia 
 

1. Dostawa i wdrożenie systemu ERP 
 
Zakres : 

Przedmiotem realizacji jest usługa wdrożeniowa polegająca na: 
1. zakupie licencji systemu ERP 
2. analizie procesów biznesowych Zamawiającego oraz przedstawienie      

ich w formie schematów wraz ze zmianami jakie nastąpią po wdrożeniu           
systemu ERP 

3. instalację, konfigurację oraz parametryzację systemu ERP 
4. integracji z systemem produkcyjnym MIS SCICERO w wersji 9.0 
5. integracja z systemem informatycznym Zamawiającego 
6. Zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie obsługi systemu ERP        

oraz aktualizacji systemu w okresie do 3 lat po zakończeniu wdrożenia. 
 
 
Wymagania ogólne: 
 

● system typu ERP posiadający moduły wspomagające prace w następujących 
obszarach:  

○ księgowość/finanse, 
○ kadry i płace ( zarządzanie zasobami ludzkimi ),  
○ środki trwałe,  
○ handel i magazyn,  
○ workflow na poziomie zarządzania zasobami ludzkimi ( np. obsługa 

wniosków urlopowych ), 
● System został przetestowany i działa w warunkach polskich - posiada co 

najmniej jedno zakończone wdrożenie w Polsce w firmie o profilu Drukarnia 
opakowań. 

● Wsparcie techniczne polskie świadczone przez zespół co najmniej 3 
konsultantów w języku polskim 

● wsparcie techniczne wraz z aktualizacjami co najmniej na 3 lata od momentu 
wdrożenia 

● system posiada aplikację mobilną natywną 
● Liczba osób pracująca w danym momencie w systemie to 5 
● System posiada otwarte API z możliwością integracji z systemami 

zewnętrznymi lub rozwiązanie równoznaczne,  
● System posiada wbudowaną obsługę otwartych standardów wymiany 

elektronicznej plików EDI oraz XML, 
● System ERP zintegrowany z systemem do wspomagania produkcji MIS 

SCICERO ver. 9.0 na poziomie finansowo księgowym 



 

● Wdrożenie oraz wsparcie techniczne będzie realizowane zgodnie ze 
standardami i przy zastosowaniu uznanych metodyk 

● Wdrożenie zostanie zakończone przeprowadzeniem testów penetracyjnych      
bezpieczeństwa systemu 

● Wykonawca zapewni liczbę godzin wdrożeniowych oraz szkoleniowych w w         
ramach wdrożenia w ilości: 360 godz. 

● Wykonawca zapewni wsparcie techniczne o następujących parametrach: 
○ czas reakcji do 2 godzin w przypadku awarii krytycznych, do 4 godzin            

w przypadku wystąpienia innych problemów z działaniem       
oprogramowania 

○ czas reakcji do 2 godzin na zgłoszenia użytkowników systemu o roli           
SuperUser, do 24 godzin w pozostałych przypadkach 

○ godziny świadczenia wsparcia technicznego: od pon - piątku w godz.          
8:00 - 17:00 oraz soboty od 8:00 - 14:00. 

○ na prośbę Zamawiającego Wykonawca na swój koszt wydeleguje        
konsultanta do pracy w siedzibie Zamawiającego  

○ wsparcie techniczne obejmuje: 
■ reakcję na awarie systemu wg. ustalonego SLA 
■ reakcję na zgłoszenia użytkowników systemu wg. ustalonego       

SLA 
■ analizy dotyczące wprowadzenia zmian w systemie 
■ aktualizację oprogramowania co najmniej raz na kwartał 
■ utrzymywanie systemu testowego 
■ szkolenia użytkowników systemu co najmniej raz na kwartał 

○ liczba godzin wsparcia technicznego jaką Wykonawca zapewnia w        
ciągu 3 lat wynosi 360 godzin. 

 
Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne: 

3. Księgowość 
pobieranie danych z innych modułów systemu informatycznego w        
celu automatyzacji procesu księgowania 

3. Księgowość 
potrzeba wyliczenia księgowo kosztu produkcji dla danego zlecenia        
produkcyjnego / wyrobu 

3. Księgowość stworzenie planu kont (GNIAZDO-ZLECENIE) 

3. Księgowość 
rozliczanie kosztów pozostałych na poziomie zleceń produkcyjnych       
w danym miesiącu 

3. Księgowość 

obsługa przepisów prawnych w zakresie prowadzenia księgi       
handlowej ( JPK, inwentaryzacja, produkcja w toku, wyliczenie na         
dany moment ) 

3. Księgowość 
obsługa faktur elektronicznych ( wysyłka, archiwizacja,      
przechowywanie ) 

3. Księgowość synchronizacja programu księgowego z produkcją 

3. Księgowość planowanie przepływów pieniężnych 



 

3. Księgowość 

informacja na fakturze odnośnie danego zlecenia ( numer        
zamówienia klienta, numer zlecenia produkcyjnego, numer wyrobu       
klienta na poziomie pozycji dokumentu ) 

3. Księgowość kod kreskowy na dokumencie FV, WZ 

3. Księgowość 
wyskakujace uwagi dotyczące kontrahenta w momencie      
wystawiania faktury 

3. Księgowość 

stworzenie procedur dodawania kontrahenta oraz ustalania z nim        
warunków handlowych tj. termin płatności, forma dostawy, limit        
kredytowy 

3. Księgowość 

przechowywania dokumentów w formie elektronicznej /      
zeskanowanej na poziomie kontrahenta np. umowy, dokumenty       
rejestrowe, korespondencja (wstęp do workflow) 

3. Księgowość 
możliwość łatwego skontrolowania faktury zakupu z przyjęciem na        
magazyn i zamówieniem do dostawcy 

3. Księgowość 

możliwość łatwego skontrolowania faktury sprzedaży z WZkami i        
zamówieniem od odbiorcy ( czy WZKa wróciła do nas podpisana?          
skan potwierdzonej WZki ) 

3. Księgowość 
zestawienie/raport dostaw bez faktury lub faktur bez dostawy w         
okresie (zakup i sprzedaż) 

3. Księgowość 
raport do wyliczenia premii handlowcowi na podstawie sprzedaży w         
okresie w korelacji z zapłatą 

3. Księgowość 

raport wyliczający premię dla zarządzających według produkcji       
zakończonej w okresie (na podstawie wejścia na magazyn wyrobów         
gotowych) 

3. Księgowość określenie progu rentowności 

3. Księgowość określenie jakości portfela Klientów/wyrobów gotowych 

3. Księgowość 
rozliczenie kosztów części maszyn i usług remontowych na        
maszynach w koszcie produkcji 

3. Księgowość 
obsługa wielu walut, obsługa faktur zakupu w PLN ale zamówionych          
w EUR 

3. Księgowość 

obsługa strumienia przepływów pieniężnych wg waluty (wiem ile        
wpływa/ wiem ile ma wypłynąć, mogę oszacować ile        
przewalutować) 

3. Księgowość 
możliwość zrobienia stanów magazynowych i produkcji w toku dla         
wybranych klientów (więcej niż 1), np wg grupy 

3. Księgowość 
możliwość analizowania zobowiązań/należności według zamówień,     
a nie dopiero według faktur 

3. Księgowość 
możliwość monitorowania czasu spływu dokumentów zewnętrznych      
do firmy (faktura od dostawcy) 

3. Księgowość 
możliwość monitorowania czasu spływu WZ do firmy od        
zrealizowania transportu wywozu wyrobów gotowych 



 

3. Księgowość 
możliwość monitorowania czasu potrzebnego na wystawienie      
faktury od wysłanej dostawy 

3. Księgowość 
możliwość monitorowania czasu reakcji na zapotrzebowanie klienta       
wewnętrznego/zewnętrznego 

3. Księgowość 
możliwość przeprowadzenie szybkiej weryfikacji wybranych stanów      
magazynowych ze stanem faktycznym (inwentaryzacja) 

3. Księgowość 
możliwość przyporządkowania kosztów pozostałych według kluczy      
podziałowych bezpośrednio do wyrobów gotowych 

3. Księgowość 
możliwość szczegółowego ograniczenia kompetencji dostępu do      
danych finansowych w firmie 

3. Księgowość 
możliwość wyciągania danych z jednego miejsca, z jednego źródła,         
bez zakłóceń na linii System<->EXCEL<->System 

3. Księgowość 

Możliwość wykonania wielu raportów    
filtrująco-sortująco-grupująco-wyszukujących na poziomie   
programu, bez konieczności eksportowania np do excela 

3. Księgowość 

Wydruk na dokumencie sprzedaży numerów: 
- zamówienia klienta 
- zlecenia (serii) produkcyjnego 
- indeksu towarowego klienta 

3. Księgowość 

Możliwość nadawania jednemu klientowi/towarowi różnych cech, po których        
można ich później filtrować/grupować (teraz: katalogi, rodzaj, konto FK, inne          
parametry, Kupujący, Rodzaj, Warunki sprzedaży)) 

3. Księgowość obsługa JPK 

3. Księgowość Wysyłka faktur elektronicznych 

3. Księgowość Ewidencja skanów faktur obcych 

3. Księgowość Funkcja filtrowania danych z możliwością sztywnego zapisania 

6. Kadry 
potrzeba automatyzacji procesu zbierania list obecności ( od ktorej         
godziny do ktorej godziny wraz z akceptacja koordynatora ) 

6. Kadry automatyzacja liczenia godzin nocnych i nadgodzin 

6. Kadry możliwość importu ewidencji czasu pracy do Symfonii 

6. Kadry 

automatyzacja naliczania premii za wydajność ( liczona ona jest na          
podstawie raportu wydajności danego pracownika w okresie       
miesięcznym z uwzględnieniem reklamacji), dane te w formie        
przetworzonej są udostępniane w celu stworzenia listy płac 

6. Kadry 

potrzeba informatyzacji wewnętrznych procesów obsługi     
pracowników tj: pasek wypłaty, ewidencja czasu pracy miesięczna,        
wgląd urlopy, wgląd chorobowe, ilość nadgodzin 

6. Kadry potrzeba naliczania kwartalnie ekwiwalentu za pranie odzieży 

6. Kadry potrzeba ewidencji odzieży roboczej 
 
Ustala się następujący harmonogram dostawy przedmiotu zamówienia: 
Do 30.09.2017 r. 


