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ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA 
Zakup oprogramowania do zarządzania farbiarnią i stanami magazynowymi chemii 

Tytuł projektu : ,,Wdrożenie innowacyjnego procesu drogą do sukcesu. Innowacyjny proces 

barwienia tekstyliów z włókien celulozowych w oparciu o zautomatyzowany zamknięty obieg 

solanki". 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 
OŚ PRIORYTETOWA li: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA 
DZIAŁANIE: 11.3: 
Zwiększenie konkurencyjności MŚP 
PODDZIAŁANIE: 11.3.1: Innowacje w MŚP 

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.02.03.01-10-

0582/16-00 

Data utworzenia procedury: O 1.11.2017r. 

Data rozpoczęcia zapytania ofertowego: 10.0l.2018r. 

Data zakończenia procedury zapytania ofertowego: 28.02.2018r. 

Przewidywany termin wyłonienia ogłoszenia wyników: 04.03.2018r. 

Podpis: .......................................................... . 
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11.6Cena ofertowa jest ceną netto za całość zamow1enia, zawierającą koszt licencji, zainstalowania, 
przeszkolenia i wprowadzania modyfikacji oprogramowania w monecie rozruchu spełniających wszystkie 
założenia kupującego, oraz infrastruktury sieciowej i podłączeń niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania całego systemu. Ceny powinny być podane cyfrowo i słownie w EUR lub w PLN. 

11.7Należy dostarczyć na dowolnym nośniku trwałym lub mailowo plik z tabelą w formacie WORD w wersji 
edytowalnej wypełnionej przez Sprzedającego. Załącznik numer 2. 

12. Miejsce i termin złożenia oferty.
Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: 
Zakład Włókienniczy Biliński Sp. J. 

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Mickiewicza 29
lub pocztą elektroniczną na adres: k.bilinski@farbiarniabilinski.pl z dopiskiem
Procedura przetargowa - Stworzenie oprogramowania do zarządzania farbiarnią i stanami magazynowymi
chemii.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2018r. do godz. 16:00 

Za datę rozpoczęcia procedury przetargowej uznaje się 10.01.2018r. 

13. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

14. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.02.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie 

przewiduje publicznego otwarcia ofert. W przypadku ofert składanych listownie będzie wiążąca będzie 

data z nadania ze stempla pocztowego. 

15. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania -105 

Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny 

Cena Od O do 40 Stosunek ceny oferty o najniższej cenie do badanej oferty mnożony 

przez 40 

cena najniższej oferty(zł) 
X= X40 

cena badanej oferty(zł) 

Gwarancja/ opieka nad Od O do 10 

system po wdrożeniu 
Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w 

(podana w miesiącach od 
ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 10 

momentu odbioru 

oprogramowania przez okres badanej gwarancji(miesiące) 
X 10 

Z.W Biliński sp.j.)
x= 

okres najdłuższej gwarancji(miesiące) 

Minimalnie 12 miesięcy 
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Załącznik numer 2. 

TABELA DO ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA 

Zakup oprogramowania do zarządzania farbiarnią i stanami magazynowymi chemii 

Tytuł projektu : ,,Wdrożenie innowacyjnego procesu drogą do sukcesu. Innowacyjny proces barwienia tekstyliów z włókien celulozowych w oparciu o 

zautomatyzowany zamknięty obieg solanki". 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 
OŚ PRIORYTETOWA Il: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA 
DZIAŁANIE: 11.3: 
Zwiększenie konkurencyjności MŚP 
PODDZIAŁANIE: 11.3.1: Innowacje w MŚP 

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.02.03.01-10-0582/16-00 

Data utworzenia procedury: O 1.11.20 l 7r. 

Data rozpoczęcia zapytania ofertowego: 10.0l.2018r. 

Data zakończenia procedury zapytania ofertowego: 28.02.2018r. 

Przewidywany termin wyłonienia ogłoszenia wyników: 04.03.2018r. 
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