Bielsko – Biała, dnia 13.10.2017r.
„WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Leszczyńska 22,
43-300 Bielsko-Biała

R78.1.7.2017
Uczestnicy postępowania
(wszyscy oferenci)

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Dot. Wybory wykonawcy na DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO
PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA PROCESEM PRODUKCJI do projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej
technologii wytwarzania pojazdów pożarniczych” w ramach Działania 1.1: Projekty B+R
przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Rodzaj zamówienia: dostawa
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72224100-2 - Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu
72220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
„WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą ul. Leszczyńska 22, 43-300 BielskoBiała informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z
zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęły 2 oferty:
ZESTAWIENIE OFERT NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO
PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA PROCESEM PRODUKCJI
Nr
Nazwa wykonawcy
Kryterium cena
Kryterium
Razem
oferty
Funkcjonalność
1

proALPHA Polska Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 1
65-021 Zielona Góra

85,00

15

100,00

2

InfoConsulting Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 2 lok. 36
00-131 Warszawa

32,38

15

47,38

Uwagi
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1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
a) Cena – 85%
Liczonym według wzoru:
Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
Cena (C) = ----------------------------------------------------------------------------------x 85 pkt
Cena brutto badanej oferty
b) Funkcjonalność – 15 pkt
Oferta najkorzystniejsza (z największą ilością punktów wyliczonych na podstawie ilości pozycji
potwierdzonych na „Tak”:
1.
Automatyczne śledzenie zdarzeń w systemie i uruchamianie odpowiednich procesów
w momencie wystąpienia zdarzenia (np. blokada klienta po przekroczeniu limitu płatności, informacja
do handlowca po przeplanowaniu jego zlecenia na termin po potwierdzonym terminie realizacji, itp.)5 pkt.
2.
Możliwość dołączania szablonów plików wykonanych w innych programach, np. Office,
OpenOfficea, następnie generowanie dokumentów (np. ofert) bezpośrednio z systemu z danymi
pochodzącymi z bazy danych– 5 pkt.
3.
Możliwość przeprowadzenia symulacji wykonywalności zamówień klienta, w kilku
wariantach, w żądanym terminie bez wprowadzania zmian do obowiązującego planu produkcji – 5
pkt) otrzyma 15 pkt.
2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków
stanowiąca sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wg.
poniższego wzoru:
P=C+F
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena
F– liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium funkcjonalność

Komisja Konkursowa podjęła decyzję o wyborze wykonawcy zamówienia:
proALPHA Polska Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 1
65-021 Zielona Góra
Wybrany spełnił warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejszą ofertą.
Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Otrzymują:
1. wszyscy postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wiss.com.pl
2. a/a
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