(wzór – załącznik do SIWZ)

nr ZP-7/109/2018

data ………................…………………

……………………….................................……………..

pieczęć oferenta

Oferta
na dostawę systemu informatycznego
Dotyczy ogłoszenia na dostawę systemu informatycznego do zarządzania firmą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z zasadą
rozeznania rynku nr ZP-7/109/2018, realizowanego w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP,
Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności ZK
"GRANITEX" s. c. w Przeworsku przez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich do
produkcji kamienia ozdobnego i wykończeniowego " (nr projektu: RPPK.01.04.01-180109/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
I. Nazwa i adres oferenta (dozwolona jest pieczęć nagłówkowa):
Nazwa:
Adres:
Nr tel.:
NIP:
REGON:
Adres e- mail:
II. Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Kamieniarski "GRANITEX" s. c.
ul. Lwowska 108, 37-200 Przeworsk
Osoba uprawniona do kontaktu: Zenon Żyga - Wspólnik
tel/fax; (16) 642 20 11, e-mail; zenekgranitex@wp.pl
III. Przedmiot Oferty
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informatycznego do zarządzania firmą
(Zadanie nr 11 projektu), którego minimalne parametry techniczne zostały
wyszczególnione poniżej oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej:
SIWZ) stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zadanie 11 - Budowa (dostawa) systemu informatycznego do zarządzania firmą – jest
to oprogramowanie które w połączeniu z planowanymi do zakupu kamerami
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monitorującymi stanowiska pracy oraz pozostałym sprzętem obsługującym te kamery
będzie tworzył źródło pozyskiwania informacji o produkcji w czasie rzeczywistym, tj.
informacji niezbędnych do podejmowania decyzji lub planowania produkcji lub usług
przez Właściciela często będącego w terenie – pozyskującego nowych klientów, lub
sprowadzającego niezbędne materiały do produkcji. System będzie dostarczał przez
Internet, wykorzystując protokół http - przeglądarkę internetową, informacje - co dzieje sie
na zakładzie również nawet w porze nocnej - gdyż monitoring zakładu pracy będzie
całodobowy. System ten będzie pełnił rolę aplikacji internetowej jako węzła informacji o
produkcji w czasie rzeczywistym i współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a klientami,
udostępniania dokumentów wybranym użytkownikom oraz pozyskiwania nowych
klientów. System będzie posiadał funkcję rejestracji klientów i informowania ich o
aktualnej produkcji i usługach, składania przez nich zamówień na usługi kamieniarskie,
ewidencjonowania tych zamówień z możliwością eksportu do arkusza kalkulacyjnego.
System będzie posiadał również komunikator - Newsletter oraz płaszczyznę zastrzeżoną
tylko dla wybranego klienta przez wykorzystanie panelu logowania (login i hasła) od
strony frontowej systemu.
Systemu informatyczny do zarządzania firmą ma być dostosowany dla osób z
niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej AA wymogów WCAG 2.0. Będzie on
min.:
1. W pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak
np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA;
2. Obsługiwany przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki;
3. Posiadał układ graficzny w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych
(CSS) - gdy przeglądarka lub urządzenie nie będzie wspierało CSS, system nadal
będzie do odczytania;
4. Używał tylko względnych rozmiarów czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji
„rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych;
5. Posiadał udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
 przełączniki zmiany kontrastu,
 przełącznik zmiany rozmiaru czcionki,
 przełącznik zmiany układu (rozdzielczości),
 przełącznik zmiany na „tryb nocny”;
Ponadto będzie posiadał możliwość posługiwania
umożliwiające pominięcie niektórych elementów
obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych
wszystkich aktywnych elementach systemu,
przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

się klawiszem TAB, aby wywołać menu
systemu i przeskoczenie do wybranego
- dodatkowych) - przemieszczanie się po
a kombinacja klawiszy Shift+TAB

IV. Warunki gwarancyjne i serwisowe
Minimalne [miesiące]

Oferowane[miesiące]

12

V. Określenie oferowanej dostawy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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(podać nazwę producenta, model, symbol)

VI. Oświadczenia Oferenta
Oświadczam, że






jestem uprawnionym do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi,
posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
dysponuję potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajduję się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że nie jestem
powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, poprzez:





uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta,
pełnomocnika;
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Oświadczam, że wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia w tym te, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (WSIZ).
Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń i przyjmę warunki w niej zawarte oraz to, że zdobyłem
wszystkie niezbędne informacje do przygotowania niniejszej Oferty.
Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu
terminu składania ofert.
VII. Wartość oferty (PLN):
Wartość netto oferty wynosi (PLN) ……………….. :
Wartość podatku VAT (23 % VAT) (PLN)…….….. :
Wartość oferty brutto (z 23 % VAT) wynosi (PLN). :
Wartość oferty brutto - słownie:
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..
(podać wartość brutto słownie

………….....................................………………………………………..

podpis i pieczęcie oferenta
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