
 
Zapytanie ofertowe z dnia 09.04.2018 r. 

 
Zamawiający: 

 
WOOD-FORMAT Sławomir Bida 

 
Siennica Nadolna 189 

 
22-302 Siennica Nadolna 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018 

 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych w 
dziedzinie zastosowania nowych surowców w produkcji stolarki, dla którego Zamawiający otrzymał 
dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego – zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na 
realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 

 

1. ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

PUBLIKACJA ZAPYTANIA Zapytanie ofertowe dostępne jest:  
- na stronie internetowej: 
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

CHARAKTER PRAWNY ZAPYTANIA Postepowanie prowadzone będzie w trybie rozeznania 
rynku. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z 
zasadą konkurencyjności z wyłączeniem przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.) zgodnie z art. 3 
powołanej ustawy.  
 

 
2. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

OPIS PROJEKTU „Wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych w 
dziedzinie zastosowania nowych surowców w produkcji 
stolarki” dla którego Zamawiający otrzymał 
dofinansowanie (nr projektu: RPLU.03.07.00-06-0018/16) 
w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
 

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup trzech poniżej 
wymienionych programów: 

1. Program do projektowania kuchni z 
możliwością tworzenia i edycji własnych szafek,  

2. Program do projektowania szaf wnękowych,  
3. Program do rozkroju płyt. 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ 
(KOD CPV PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA) 

(CPV)  48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy 
informatyczne 
(CPV) 48321000-4 Pakiety oprogramowania do 
projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) 

 
 



 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

PRZEDMIOT OPIS 

Przedmiotem zamówienia jest 
zakup wartości niematerialnych i 
prawnych 

1. Program do projektowania kuchni z możliwością  tworzenia i edycji 
własnych szafek – minimalne parametry:  
- program zbudowany specjalnie dla producentów kuchni i zabudów, 
- program typu CAD (projektowanie wspomagane komputerowo), 
- program ma służyć do projektowania, produkcji i wizualizacji, 
- program ma pozwalać na dowolnie zdefiniowanych arkuszach 
rozmieszczać poszczególne formatki tak, by zostało jak najmniej 
niewykorzystanej powierzchni. 
2. Program do projektowania szaf wnękowych, 
3. Program do rozkroju płyt. 

 
 
 

4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I 
SPORZĄDZENIA OFERTY 

 

4.1 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
4.2 Oferta musi być ważna minimum 30 dni. 
4.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. W przypadku braku złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.  

4.4 Zamawiający przyjmie do oceny tylko taką ofertę która spełnia wszystkie wymagania opisane w niniejszym 
zapytaniu ofertowym. 

4.5 W przypadku braku oświadczeń /dokumentacji Wykonawca zostanie jednokrotnie wezwany do ich 
uzupełnienia, w przypadku braku uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca 
zostanie odrzucony.  
Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają 
się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców. 

4.6 Zamawiający wyznacza: Panią Katarzynę Bida tel. +48 607 893 858  
4.7 Dodatkowe warunki:  

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania 
ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie.  
6. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do 
Zamawiającego.  

 
 
 

5. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

5.1 Terminem początkowym jest termin podpisania umowy lub złożenia zamówienia przez Zamawiającego a 
terminem kończącym jest termin dokonania odbioru wykonanych prac oraz podpisanie protokołu zdawczo-
odbiorczego. 

5.2 Termin dokonania odbioru nie może być późniejszy niż 30.06.2018 r. 
 
 



 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTA 

 

6.1 1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.  
2. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.  
2) posiadaniu co najmniej 5% udziału lub akcji.  
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.  
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

6.2 1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki:  
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia – załącznik 
nr 2  
b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na realizację zamówienia – za spełnienie warunku 
Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia – załącznik nr 2  
c) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie warunku 
Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia – załącznik nr 2  
d) Serwis – bezpłatna obsługa serwisowa minimum 12 miesięcy, obejmująca wsparcie techniczne – załącznik 
nr 3 
e) Reakcja serwisu na zgłoszoną usterkę nastąpi nie później niż 48 godzin po zgłoszeniu – załącznik nr 3 
f) Licencja bezterminowa – załącznik nr 3 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów 
i informacji potwierdzających spełnienie warunków o których mowa w punkcie 1 (lit. a, b, c).  

 
 

7. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 
 

7.1 Wykonawca wraz z ofertą złoży następujące dokumenty:  
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 1 do zapytania ofertowego;  
- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 2 do zapytania 
ofertowego; 
- formularz ofertowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 
 

8. KRYTERIA OCENY OFERT 
 

Kryterium Punktacja Sposób oceny 

Cena brutto 100 Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,  
-------------------------------------------------------------- x 100  
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie  
Cenę ofertową należy podać w walucie PLN.  
Ceny w PLN należy podać z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.  
Cena podlegająca ocenie będzie ceną brutto.  

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.  
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  



 
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów.  

 
 
 

9. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY, WYBÓR OFERTY 
 

9.1 TERMIN SKŁADANIA OFERT Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do 
siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres mailowy wskazany w 
pkt 9.2  
Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2018 r. 

9.2 SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY Ofertę należy złożyć w formie pisemnej - osobiście, za pomocą operatora 
pocztowego lub kuriera w siedzibie Zamawiającego pod adresem:  
WOOD-FORMAT Sławomir Bida  
Siennica Nadolna 189  
22-302 Siennica Nadolna  
- lub drogą elektroniczną (skan podpisanej oferty) na adres mailowy 
katebida@hotmail.co.uk 

 
 

10. SPOSÓB I TERMIN WYBORU OFERT, POWIADOMIENIE OFERENTA 
 

10.1 Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający.  
10.2 Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania 

ofertowego.  
10.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  
10.4 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów którzy wezmą udział w 

niniejszym zapytaniu.   

 
 

Lista załączników do zapytania ofertowego:  
- Załącznik nr 1  
- Załącznik nr 2 
- Załącznik nr 3 
 
 
 
 
  


