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Rzeszów, 08.10.2021 r. 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.2/POPW  
DOTYCZĄCE ZAKUPU OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA 

PRZEDSIEBIORSTWEM 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
WINDOORMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr: 0000603218  
ul. Krakowska 12B/1A 
35 – 111 Rzeszów 
NIP 5170373820 
REGON 363764615 
 
zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę oprogramowania niezbędnego do konfigurowania 
produktu, jego wyceny i zamówienia oraz obsługi zamówienia i dostawy w polskiej i niemieckiej 
wersji językowej w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji 
celem podwyższenia konkurencyjności firmy WINDOORMATIC na rynku austriackim i 
niemieckim” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, 
Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.02.00-18-
0029/20. 
 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 
konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.),  
tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych 
nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego 
http://www.windoormatic.pl/ i portalu Baza Konkurencyjności pod adresem  
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  
 
 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
  
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie konfiguratora dostępnego w dwóch 
wersjach językowych (polska i niemiecka) dla produktów takich jak listwa podparapetowa, 
podwaliny pod drzwi balkonowe i tarasowe, podwalina do systemów HST, podwalina do systemów 
drzwiowych, skrzynie nadprożowe wraz z systemem B2B dostępne 
w przeglądarkach internetowych do obsługi partnerów biznesowych oraz ich zamówień. System 
B2B dostępny będzie jedynie dla zarejestrowanych i zweryfikowanych partnerów przez 
administratorów po stronie firmy Windoormatic oraz kompleksowe specjalistyczne/techniczne 

tłumaczenie strony internetowej (sklepu internetowego) na język niemiecki. 
A. WYKONANIE KONFIGURATORA  

http://www.windoormatic.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Konfigurator ma za zadanie umożliwienie wyceny i  składania zamówień na wyżej wymienione 
elementy jako produkt indywidualny dla potrzeby inwestycji realizowanych przez 
zweryfikowanego partnera firmy. Powinien umożliwiać złożenie zamówień niestandardowych 
takich jak podwalina pod świetliki w okręgu poprzez dedykowany formularz z możliwością 
dodawania plików w szczególności rysunków technicznych, specyfikacji, projektów. 
Na każdym etapie tworzenia konfiguratora należy przestrzegać zasad neutralności 
technologicznej, w taki sposób aby docelowy końcowy produkt został rozwiązaniem otwartym na 
integrację z zewnętrznymi systemami. Możliwości te nie powinny podlegać dodatkowym 
opłatom. Definicje interfejsów, protokołów i formatów danych muszą być opracowane w taki 
sposób, by dowolny podmiot zewnętrzny był w stanie w prosty sposób stworzyć własne 
komponenty komunikujące się z system i konfiguratorem, z zachowaniem przyjętych wymogów 
bezpieczeństwa. 
Projekt konfiguratora oraz jego interfejs będzie przygotowany z uwzględnieniem technologii 
RWD (eng. Responsive Web Design) zachowując dostępność dla użytkowników mobilnych. 
Wygląd oraz architektura treści umieszczonych na stronie konfiguratora wraz z systemem B2B 
powinny być zgodne z najnowszymi trendami, intuicyjne w użytkowaniu, nowoczesne 
i przejrzyste. System oraz interfejs konfiguratora powinien zachowywać standardy UX/UI. Całość 
powinna charakteryzować ́ się zminimalizowanym czasem załadowania co znacząco wpływa na 
nowe standardy Google Web Vitals.  
Wersja RWD ma zawierać wszystkie funkcjonalności niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania konfiguratora umożliwiającego wycenę on-line, złożenie zamówienia, dokonania 
płatności wraz z komunikatami dla administratorów jak i partnerów. Widoki te będą generowane 
automatycznie bez ingerencji administratora.  
 
Konfigurator będzie dostępny w dwóch wersjach językowych: polska i niemiecka. 
 

 Ogólne wymagania systemowe dla konfiguratora oraz systemu B2B 
Konfigurator produktów obejmujący 5 głównych grup 

o produkty w całości z purenitu, 
o produkty łączone purenitu i EPS/XPS,  
o podkonstrukcje do świetlików dachowych,  
o skrzynie nadprożowe,  
o Konstrukcje na indywidualne zapotrzebowanie)  

Konfigurator winien umożliwić złożenie zamówienia indywidualnego dla partnerów firmy na 
podstawie danych jednostkowych takich jak długość, wysokość, szerokość oraz pozostałe 
zmienne konfiguracyjne. System klasy B2B, który zapewnia łatwe zarządzanie bazą produktów, 
zamówieniami, kontrahentami, warunkami handlowymi dla każdego z partnerów i ich statusami. 
System zapewni zarządzanie powiadomieniami systemowymi oraz tworzenie odpowiednich ko-
dów rabatowych dla poszczególnych grup produktów, z podziałem na typy - procentowe i kwo-
towe.  
Konfigurator powinien uwzględniać dopłaty za wymiary połowiczne (wymiary które wykraczają 
poza dane jednostkowe na podstawie których zamawiający konfiguruje produkt i przygotowuje 
zamówienie). Koszt zamawianych produktów powinien być obliczany dla zamawiającego w czasie 
rzeczywistym, partner przed potwierdzeniem zamówienia musi znać cenę końcową. Konfigurator 
powinien zabezpieczać wprowadzenie wartości grubości, długości oraz wysokości innych niż 
wartości pełne z odpowiednim komunikatem dla zamawiającego w celu wprowadzenia korekty 
wprowadzanych danych.  
Zakres informacji niezbędnych dla potrzeb konfiguratora będzie obejmował: 

 Rodzaj materiału (wybór z listy zdefiniowanych materiałów typu: PCV, aluminium, 
drewno, alu/drewno, PCV/drewno). Możliwość definiowania nowych rodzajów przez 
administratora systemu konfiguratora. 
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 Rodzaj systemu (okno, drzwi, HST, PSK,) Możliwość definiowania nowych rodzajów przez 
administratora systemu konfiguratora. 

 System frezowania (wybór z listy zdefiniowanych zmiennych np. Deceunick, VEKA, 
Salamander, Aluplast itp.) 

 Obciążenie [kg/mb] 
 

Tworzony konfigurator powinien automatycznie dobierać do konfigurowanych produktów 
chemię montażową jako opcja funkcji do-sprzedażowych do zamówienia. 
Wynik konfiguratora zostanie przedstawiony w postaci dokumentu PDF zawierającego 
zestawienie podsumowujące zamówienie. Plik będzie załącznikiem do zamówienia 
przekazywanym do osób odpowiedzialnych za obsługę zamówień. 
W ramach projektu Konfigurator i system B2B zostaną zintegrowane z systemem ERP 
zapewniając integrację dwukierunkową (API lub XML) z systemem zewnętrznym klasy ERP a w 
szczególności parametrów produktów niezbędnych do prawidłowego działania konfiguratora: 
 grupy asortymentowe (kategorie, podkategorie, grupy) 
 produkty 
 ceny produktów jednostkowych przed konfiguracją zamówienia 
 przydzielone rabaty zgodnie ze statusem konta zamawiającego (kategorie, produkt, klient)  
 systemy frezowania 
 pozostałe zmienne konfiguracyjne 
 dane o kontrahentach  
 dane o zamówieniach 
 dane o statusach zamówień i kontrahentów 
 limity kupieckie przydzielane indywidualnie do danego partnera 

 
System zarządzania Konfiguratorem zapewni: 
1. zarządzanie bazą produktów 
2. zarządzanie i tworzenie kategorii produktów dla konfiguratora 
 podział na kategorie produktów 
 podział na systemy montażowe 
 podział na producentów systemów montażowych  
3. zarządzanie rabatami jednostkowymi oraz rabatami grupowymi. Rabaty w systemie nie mogą 
się łączyć - konfigurator musi posiadać zabezpieczenie w tym zakresie. 
4. zarządzania poziomem rabatu na wszystkich lub wybranych kategoriach i produktach.  
5. dodawanie plików do konfiguratora/zamówienia w celu ewentualnego sprawdzenie 
poprawności zamówienia. (CAD, PNG, JPG, DWG z ograniczeniem ich wielkości do 10 MB )  
6. zarządzanie zamówieniami oraz ich statusami ( akceptacja, anulowanie, odrzucenie, edycja )  
7. zarządzanie powiadomieniami w systemie B2B dla klientów oraz administratorów. 
8. zarządzanie treścią na stronach opisowych poprzez moduł CMS dla strony prezentacyjnej 
konfiguratora. 
9. zarządzanie wersjami językowymi dla produktów oraz wszystkich funkcji konfiguratora 
dostępne dla partnerów biznesowych z możliwością rozbudowy o kolejne języki. 
10. zarządzanie walutami ( Polski złoty oraz Euro )  
11. przygotowanie systemu do realizacji integracji z firmą spedycyjną (wysyłka paletowa 
obliczana na podstawie skonfigurowanego produktów i wielkości zamówienia.) 
12. możliwość zapytania o niedostępny produkt w formie formularza kontaktowego z karty 
danego produktu. 
13. możliwość tworzenie bloga, bazy artykułów branżowych z poziomu jednego panelu 
administracyjnego dla strony prezentacyjnej konfiguratora produktów. 
14. generowanie raportów sprzedaży ( dzienne, tygodniowe, miesięczne )  
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Interfejs systemu zarzadzania oraz komunikacja z użytkownikami musi odbywać́ się w języku pol-
skim 
Zamawiający wyklucza wykonanie serwisu przy użyciu technologii i rozwiązań́ uznanych za 
przestarzałe lub nie gwarantujące rozwoju oprogramowania w ciągu najbliższych 3 lat. 
 
Projekt graficzny 
W ramach oferty wykonawca przedstawi jedną propozycję koncepcji układu i stylów graficznych 
dla konfiguratora oraz strony prezentacyjnej systemu B2B w formie pliku graficznego jako 
załącznik do oferty - prezentacja koncepcji graficznej.  
Projekt graficzny i architektura informacji powinny zostać ́skomponowane tak, by odpowiadały 
specyfice produktu oraz branży, która jest głównym docelowym klientem dla zamawiającego. 
Poza elementami zapewniającymi możliwość konfiguracji a następnie sprzedaż ofertowanych 
produktów projekt ma zapewniać maksymalną czytelność́ treści. Układ systemu powinien 
zapewniać ́orientację w zawartości, umożliwiając szybkie i intuicyjne dotarcie do poszukiwanych 
funkcjonalności również dzięki dobrze zaprojektowanej i wyeksponowanej wyszukiwarce. 
Projekt karty produktu powinien zapewnić intuicyjne dotarcie do opisu, specyfikacji i warunków 
technicznych, zdjęć oraz umożliwić szybki zakup poprzez wyraźne elementy CTA “call to action”. 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w dalszej części zostaną zaprojektowane 
i dostarczone wskazane widoki konfiguratora oraz systemu B2B wraz ze stroną informacyjną 
obejmujące co najmniej widoki dla urządzeń́ desktop oraz mobile wymienione poniżej: 

 widok strona prezentacyjna - desktop 
 widok strona prezentacyjna - 1360 px 
 widok strona prezentacyjna - dla urządzeń mobilnych 
 widok panelu konfiguratora dla klienta końcowego 
 widok podsumowania konfiguratora 
 widok zamówienia produktu skonfigurowanego 
 widok formularza zamówień indywidualnych ( np. podwalina pod świetlik w okręgu )  
 widok panelu systemu B2B 

o widok dla administratora 
o widok dla partnera 

 widok listy produktów wraz z filtrami 
 widok podstron informacyjnych 

o O nas 
o Regulamin i Polityka prywatności 
o FAQ 
o Formy i koszty transportu 
o Reklamacje i zwroty 

 widok strona błędu 404 
 widok Blog - lista wpisów 
 widok notyfikacji e-mail (powiadomienia) 
 Wyszukiwarka wraz z filtrami 

 
Hosting i Serwer 
Wykonawca zainstaluje system na wskazanym przez Zamawiającego serwerze. 
Wykonawca zobowiązuje się przekazać́ wymagania odnośnie serwera i usługi hostingu w ciągu 
14 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy dane dostępowe do folderu na hoście, na którym będzie 
umieszczony sklep internetowy oraz dokona niezbędnej konfiguracji w domenie według zaleceń́ 
Wykonawcy. 
 
Wersje językowe 
Konfigurator oraz system B2B będzie dostępny w jeżyku polskim i niemieckim 
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Bezpieczeństwo 

 Wykonawca dostarczy zabezpieczenie sklepu internetowego w szczególności przed pró-
bami nieautoryzowanego dostępu. Zabezpieczenie logowania zaplecza – jeśli adres za-
plecza będzie powszechnie znany. Musi być przeprowadzona modyfikacja, która po-
zwala dodać ́ do adresu URL token, który uniemożliwi dotarcie do panelu logowania i 
przeprowadzenie ataku brute force. 

 Wykonawca zapewni dostarczenie narzędzia służącego do archiwizacji, tworzenia i 
przywracania 
kopii bezpieczeństwa zasobów systemu B2B oraz samego konfiguratora.. 

 System zapewni administratorom bezpieczny dostęp poprzez szyfrowane połączenie 
HTTPS. 

 Wykonawca wykona instalację certyfikatu SSL dla głównej domeny na której zostanie 
zainstalowany sklep internetowy. 

 
Dokumentacja 
 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji w polskiej wersji językowej. 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji projektu 
cechowała wysoka jakość́ (czytelna i zrozumiała struktura oraz treść). 
  Dokumentacja musi zostać́ zaktualizowana po każdej istotnej modyfikacji lub aktualizacji 
systemu B2B wraz z konfiguratorem produktów . Powinna zawierać́ szczegółową instrukcję 
obsługi, zawierającą opis wszystkich funkcji w formie how-to (krok po kroku z odpowiednimi 
ilustracjami funkcji ), w tym m.in. instrukcję obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) dla stron 
informacyjnych i instrukcję obsługi dla administratorów systemu B2B z poziomu obsługi 
magazynu, partnerów biznesowych oraz obsługi zamówień. . 
 Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu na etapie wdrożenia. 
W dokumentacji powinna znajdować́ się poniższe procedury: 

1. Procedury wykonanie backupu Systemu i odtworzenia danych z backupu. 
2. Procedury aktualizacji systemów 
3. Procedury postepowania w razie wystąpienia błędów lub awarii wraz 

z formularzami zgłoszeniowymi i osobami kontaktowymi (nr tel., fax, e- mail) do 
konsultacji rozwiazywania zaistniałych problemów 
 

Wymiana danych 
Wymiana danych miedzy konfiguratorem, a systemem ERP będzie odbywała się poprzez API lub 
plik XML, które pozwoli na pobieranie i wysyłanie danych w możliwie jak najbardziej optymalny 
sposób, to jest minimalizujący ilość ́przesłanych danych i obciążenie serwera (nowe dane, zmiany, 
usuwanie). 
Wymiana danych będzie prowadzone w poniższych zakresach: 
o  Zarzadzanie magazynem produktów: 
 pobieranie produktów, wariantów, cen, stanów magazynowych,  
 pobieranie parametrów produktów jednostkowych (bazowych)  
 pobieranie pozostałych zmiennych konfiguracyjnych 
o Kontrahenci 
 wymiana danych w zakresie kontrahentów, tworzenie nowych kontrahentów, ak-
tualizowanie danych kontrahentów 
 wymiana danych dotycząca przydzielonych rabatów oraz limitów kupieckich 
 wysyłanie oraz odbieranie zamówień, statusów zamówień oraz aktualizacji. 
 pobieranie informacji i numerze listu przewozowego. 
 
Usługi gwarancyjne 
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Wykonawca ma zapewnić́ w ramach realizacji projektu bez dodatkowych kosztów usługi 
gwarancyjne na oprogramowanie zrealizowane w ramach zamówienia w okresie zgodnym ze 
złożoną ofertą (okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy) licząc od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego (bez uwag). 
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji oprogramowania wady tj. 
uszkodzenia, błędy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu konfiguratora oraz systemu B2B 
polegającego w szczególności na tym, że: 

o Konfigurator jak i system B2B nie pracuje prawidłowo w infrastrukturze teleinformatycznej 
określonej w Dokumentacji. 

o System B2B nie stanowią ̨kompletnego, zintegrowanego rozwiązania, spełniającego wymagania 
określone w Dokumentacji, z zapewnieniem funkcjonalności i wydajności tam określonej wraz 
z wymianą danych z systemem ERP., 

o Konfigurator oraz system B2B posiada uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego 
z instrukcją jego używania, powstałe z przyczyn tkwiących w oprogramowaniu. 
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwość́ zgłaszania wad tj. uszkodzeń́, błędów lub 
nieprawidłowości telefonicznie na uzgodniony, dedykowany numer telefonu oraz poprzez 
internetowy system ewidencji zgłoszeń́ dostępnym dla Zamawiającego 7 dni w tygodniu i 24 godz. 
na dobę̨ przez cały rok. Termin usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego awarii do 3 dni od 
daty zgłoszenia. 
 

B.  KOMPLEKSOWE TŁUMACZENIE STRONY INTERNETOWEJ  ZAMAWIAJĄCEGO 
Tłumaczenie obejmowało będzie: 

 Przetłumaczenie treści znajdujących się na obecnej stronie internetowej 
http://www.windoormatic.pl 

 Przetłumaczenie oprogramowania będącego przedmiotem niniejszego zapytania 
ofertowego – oprogramowanie to w formie sklepu internetowego znajdować się będzie  
na internetowych Zamawiającego 

Ze względu na fakt, iż na obecnym poziomie Wnioskodawca nie jest w stanie sprecyzować ilości 
znaków w zakresie tworzonego oprogramowania (funkcjonującego w formie sklepu 
internetowego działającego na zagranicznych dedykowanych stronach Wnioskodawcy ) stąd 
Wykonawca winien założyć ilość tekstu znajdujących się w oprogramowaniu i na tej podstawie 
wycenić ilość pracy w zakresie tłumaczenia. Zadaniem wykonawcy będzie wykonania 
oprogramowania w języku niemieckim stąd Wnioskodawca oczekuje kompleksowej obsługi co 
pozwoli na ograniczenie ryzyk związanych z pracą kilku Wykonawców nad tym samym zadaniem 
(co pozwoli na uniknięcie opóźnień wynikających z trudności w komunikacji pomiędzy różnymi 
firmami).  
 
Wykonawca będzie zobligowany do: 

 Wykonania tłumaczenia tekstu polskiego na tekst niemiecki 
 Wykonania oprogramowania w języku polskim i niemieckim 

W zakresie wytworzonego oprogramowania Wykonawca winien przetłumaczyć wszystkie 
moduły oprogramowania – zarówno moduły dostępne dla Klienta, jak i moduły dostępne dla 
dystrybutorów czy administratorów.  
Specyfika koniecznego do wykonania tłumaczenia wynika z treści niniejszego zapytania oferto-
wego – jest to język techniczny związaną z branżą okienną (montaż stolarki budowlanej). 
 

 
2. Wspólny słownik zamówień (CPV): 
 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
 64200000-8 Usługi telekomunikacyjne 
 79530000-8  Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 

http://www.windoormatic.pl/
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72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe 
i wsparcia 
  
3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 Okres realizacji zamówienia: 30 tygodni od dnia podpisania umowy. 
 Miejsce realizacji zamówienia: WINDOORMATIC spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Krakowska 12B/1A, 35 – 211 Rzeszów. 
 Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy – październik 2021 r.  
 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

a) Udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na co najmniej 12 m-cy 
b) Posiadają odpowiednie doświadczenie – w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 3 

usługi, których przedmiotem była dostawa i wdrożenie dedykowanego oprogramowania 
dla firm produkcyjnych; 

c) Posiadają odpowiednie doświadczenie – w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 3 
usługi, których przedmiotem była dostawa i wdrożenie dedykowanego oprogramowania 
o wartości co najmniej 40 tys. PLN netto; 

d) Posiadają odpowiednie doświadczenie – w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 1  
usługę, której przedmiotem była dostawa i wdrożenie rozwiązań informatycznych dla firm 
z branży budowlanej; 

e) Przedstawią na etapie składania oferty makietę funkcjonalną dedykowanego 
oprogramowania będącego przedmiotem zapytania ofertowego – konfiguratora; 

f) W ramach realizacji dostawy oraz wdrożenia oprogramowania przeprowadzą co najmniej 
2 spotkania konsultacyjne w siedzibie Zamawiającego; 

g) Dysponują co najmniej 2 osobową kadrą spełniającą wymogi dla kadry postawione 
w zapytaniu ofertowym; 

h) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne 
powiązania między 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 
a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
 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. 
 
 
5. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami: 
 

Lp. kryteria oceny ofert Waga 
maksymalna 
liczba punktów 

A. Cena netto w PLN lub EUR* 55% 55 pkt 

B. 
Ilość osób dedykowanych do realizacji zamówienia, 

które spełniają wymogi wskazane dla kadry 
15% 

15 pkt 
 



 

Projekt realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP 
Projekt pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy WINDOORMATIC na rynku  

austriackim i niemieckim” 
 

 
Strona 8 z 13 

 

w niniejszym zapytaniu oraz zatrudnionych przez 
Oferenta w oparciu o umowę o pracę 

C. 
Ilość spotkań konsultacyjnych w siedzibie 

Zamawiającego 
10% 10 pkt 

D.  
Gwarancja – w ramach zamówienia udzielą gwarancji, 

w ramach której dokonywane będę bezpłatne serwisy i 
aktualizacje oprogramowania 

20% 
20 pkt 

 

 
*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego 
Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert. 
 
6. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM 

OCENY OFERTY 
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 
Ocena = A + B + C + D, gdzie: 
 
Ad. A. Kryterium Cena netto w PLN lub EUR zostanie obliczone wg następującego wzoru: 

 najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia/cena 
badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 55 punktów 

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia  
i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych 
przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej 
cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że 
oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając 
wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody 
wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki 
wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ 
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę 
wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz  
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 
 
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 55 punktów. 
 
Ad. B Kryterium Ilość osób dedykowanych do realizacji zamówienia, które spełniają wymogi 
wskazane dla kadry w niniejszym zapytaniu oraz zatrudnionych przez Oferenta w oparciu 
o umowę o pracę zostanie obliczone wg następującego wzoru: 
- 1 osoba – 5 punktów, 
- 2 osoby – 10 punktów, 
- 3 osoby – 15 punktów. 
 
Ocena kryterium dokonywana będzie na podstawie CV będących załącznikami do złożonej oferty 
oraz treści załącznika nr 6.  
 
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 15 punktów. 
 
Ad. C. Kryterium Ilość spotkań konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego zostanie obliczone 
wg następującego wzoru: 
2 spotkania w siedzibie Zamawiającego – 0 punktów, 
3 spotkania w siedzibie Zamawiającego – 2 punkty, 



 

Projekt realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP 
Projekt pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy WINDOORMATIC na rynku  

austriackim i niemieckim” 
 

 
Strona 9 z 13 

 

4 spotkań w siedzibie Zamawiającego – 4 punkty. 
5 spotkania w siedzibie Zamawiającego – 6 punktów, 
6 spotkań w siedzibie Zamawiającego – 8 punktów. 
7 spotkań w siedzibie Zamawiającego – 10 punktów. 
 
Ocena kryterium dokonywana będzie na podstawie deklaracji złożonej w formularzu ofertowym. 
W spotkaniach konsultacyjnych może brać udział jedynie kadra zgłoszona do realizacji usługi i 
spełniająca wymagania dla kadry wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
 
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 10 punktów. 
 
Ad. D. Kryterium Gwarancja – w ramach zamówienia udzielą gwarancji, w ramach której 
dokonywane będę bezpłatne serwisy i aktualizacje oprogramowania zostanie obliczone wg 
następującego wzoru: 
Gwarancja 12 m-cy – 0 punktów  
Gwarancja 15 m-cy – 2,5 punktu  
Gwarancja 18 m-cy – 5 punktów  
Gwarancja 21 m-cy – 7,5 punktów  
Gwarancja 24 m-ce – 10 punktów. 
Gwarancja 27 m-cy – 12,5 punktów  
Gwarancja 30 m-ce – 15 punktów. 
Gwarancja 33 m-cy – 17,5 punktów  
Gwarancja 36 m-ce – 20 punktów. 
 
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów. 
 
Łączna ocena ofert: 
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A, Kryterium B, Kryterium C 
i Kryterium D zostaną dodane do  siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. 
Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów 
w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B, C 
i D). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może 
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta 
uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 
 
7. WYMAGANE DOKUMENTY 
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem  

a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej 
działalności, nie starszy niż trzy miesiące. 

4. Zestawienie wskazujące, iż  w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 3 usługi, 
których przedmiotem była dostawa i wdrożenie dedykowanego oprogramowania dla firm 
produkcyjnych – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; 
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5. Zestawienie wskazujące, iż  w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 3 usługi, 
których przedmiotem była dostawa i wdrożenie dedykowanego oprogramowania o 
wartości co najmniej 40 tys. PLN netto – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego; 

6. Zestawienie wskazujące, iż  w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 1  usługę, 
której przedmiotem była dostawa i wdrożenie rozwiązań informatycznych dla firm z 
branży budowlanej – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego; 

7. Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę – załącznik nr 6 do 
zapytania ofertowego; 

8. Makieta funkcjonalną dedykowanego oprogramowania będącego przedmiotem zapytania 
ofertowego – konfiguratora; 

9. CV kadry dedykowanej do realizacji usługi.  
Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. 
Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę. 
 
8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 
a) Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu, 
b) Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 7 niniejszego zapytania 
ofertowego,  
c) Ofertę należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym 
atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym, 
d) Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim oraz angielskim, 
e) Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie 
zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym, 
f) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte, 
g) Wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, 
h) Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, 
i) Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. 
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, 
j) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych, 
k) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, 
l) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania 
ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub 
uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie 
pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na portalu Baza Konkurencyjności pod 
adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 
m) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie 
postępowania bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn. 
 
Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest 
równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 
 
Ofertę należy złożyć na jeden z poniższych sposobów: 
 Za pośrednictwem bazy konkurencyjności znajdującej się pod adresem 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 
 Osobiście, pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy Zamawiającego, tj. 
WINDOORMATIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krakowska 12B/1A, 35 – 111 
Rzeszów. 
 
Oferta powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie, oznaczona adresem Zamawiającego 
i Oferenta oraz opisem:  
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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OFERTA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR  3/1.2/POPW 
Nie otwierać przed  19.10.2021 r. godz. 0900 

 
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2021 r. do godz. 09,00. 
 
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty do siedziby 
Zamawiającego. 
 
 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2021 r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego tj. 
WINDOORMATIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krakowska 12B/1A, 35 – 111 
Rzeszów. 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Wykonawcy zostaną poinformowani o kwocie jaką 
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy zostaną poinformowani 
w trakcie spotkania o ilości złożonych ofert, nazwach i adresach Wykonawców, cenach 
poszczególnych ofert, a także o informacjach dotyczących pozostałych kryteriów oceny ofert. 
 
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Markiem Bednarzem, 
e-mail: biuro@windoormatic.pl   
Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 2 dni 
robocze przed upływem terminu składania ofert. 
 
9. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu 
składania ofert. 
 
 
10. WYKLUCZENIE 
1. Wykluczone zostaną oferty niespełniające wymogów, w tym oferty złożone po terminie 
składania ofert. 
2. Zamówienie może być udzielone wyłącznie podmiotom, które nie są powiązane  
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między 
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  a wykonawcą, polegające w szczególności 
na: 
 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
 Pozostawaniu 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. 
 
11. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
Warunki umowy istotne dla Zamawiającego: 
 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie o parametrach zgodnych z opisanymi 
w zapytaniu ofertowym i ofercie. 
 Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur/y VAT wystawianej/ych przez 
Wykonawcę. 
 Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest WINDOORMATIC spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Krakowska 12B/1A, 35 - 211 Rzeszów. 

mailto:biuro@windoormatic.pl
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 W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do: 
o Bezpłatnego serwisu oprogramowania 
o Bezpłatnej aktualizacji oprogramowania 
o Bezpłatnego wsparcia technicznego w sytuacji wystąpienia awarii czy kłopotów 

technicznych 
 Wykonawca deklaruje, iż przedmiot umowy jest nowy i wolny od wad. 
 Wykonawca przy zakupie zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu instrukcję obsługi 
w języku polskim w formie elektronicznej i książkowej. 
 W niepełnej/niekompletnej dostawy lub dostawy oprogramowania niespełniającego założeń 
zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości 
zamówienia za każdy tydzień braku możliwości korzystania z zamówionego oprogramowania , 
jednakże nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia netto. 
 Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz 
załącznikach do oferty jest  WINDOORMATIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 
Krakowska 12B/1A, 35 - 111 Rzeszów  (zwane dalej WINDORMATIC). WINDOORMATIC będzie 
przetwarzał dane osobowe w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia 
i realizacji umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – 
poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. 
Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych 
osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. Jeśli Oferent ma 
wątpliwości, czy dane są prawidłowo przetwarzane przez WINDOORMATIC, to może wnieść 
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
12. WARUNKI ZMIANY UMOWY 
A. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.   
B. Zmiana umowy jest bezwzględnie konieczna gdy: 
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, 
• wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod 
warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na 
etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez 
Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. 
powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe). 
C. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, 
wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego 
aneksu). 

 
13. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem,  

a Zamawiającym – Załącznik nr 2. 
3. Zestawienie wskazujące, iż  w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 3 usługi, 

których przedmiotem była dostawa i wdrożenie dedykowanego oprogramowania dla firm 
produkcyjnych – Załącznik nr 3. 

4. Zestawienie wskazujące, iż  w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 3 usługi, 
których przedmiotem była dostawa i wdrożenie dedykowanego oprogramowania 
o wartości co najmniej 40 tys. PLN netto – Załącznik nr 4. 

5. Zestawienie wskazujące, iż  w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 1  usługę, 
której przedmiotem była dostawa i wdrożenie rozwiązań informatycznych dla firm 
z branży budowlanej – Załącznik nr 5. 
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6. Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę - załącznik nr 6 do 
zapytania ofertowego. 

 
 


