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Mrowino, dnia 18 marca 2013
Nazwa Zamawiającego:
CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Towarowa 3
62-090 Mrowino
NIP 7791632331

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 4.3/2013
W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji personalizowanych książek,
zwłaszcza dla dzieci i młodzieży” w ramach Działania 4.3 Kredyt Technologiczny osi priorytetowej 4
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 20072013 Zamawiający, ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na:
zakup oprogramowania typu Web to Print:
- realizującego funkcjonalność sklepu internetowego umożliwiającego klientowi samoobsługowe
przejście całej procedury zakupowej dotyczącej stworzenia spersonalizowanej książki oraz złożenia
zamówienia bez konieczności bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielem firmy
- zintegrowanego z pozostałymi systemami informatycznymi u Zamawiającego obsługującymi
procesy produkcyjne, logistyczne i księgowe.
Funkcje i wymagania odnośnie systemu:
1. Oprogramowanie typu Web to Print ma umożliwić klientowi sklepu internetowego (po wpisaniu
loginu i hasła):
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

przeglądanie realizowanych i historycznych zleceń,
potwierdzanie zamówienia,
przeglądanie oferty cenowej,
zamawianie kolejnych produktów,
analizę bieżącej informacji technicznej na temat zlecenia,
przeglądanie etapów pracy,
przegląd stanu aktualnej produkcji,
sprawdzenie salda rozliczeń,
dostęp do e-faktur,
dostęp przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu do sklepu internetowego,
przeglądanie efektów specjalnych wykończenia produktu,

1.12. personalizację druków w module kreatora grafiki: zarówno personalizacji obiektowej, a
więc do wyboru przez klienta grafiki oraz fotografii, które mają zostać umieszczone w
spersonalizowanej książce, jak również do danych alfanumerycznych, takich jak dane
osobowe klienta i teksty;
2. Oprogramowanie typu Web to Print ma umożliwić Zamawiającemu:
2.1.

automatyczny przepływ danych zamówienia i grafiki do systemu produkcyjnego w
technologii typu JDF 4

2.2.

tworzenie webshopów w różnych językach na jednej wielojęzykowej platformie
informatycznej
export danych zamówienia do systemu księgowego i logistycznego w pliku XML
użycie interfejsów w technologii API do integracji z systemami informatycznymi u
Zamawiającego obsługującymi procesy produkcyjne, logistyczne i księgowe

2.3.
2.4.
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Planowany termin realizacji: I kwartał 2013/do dnia 29 marca 2013
Kryteria i sposób oceny ofert:
Ocena komisji konkursowej zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
1. Ocena obligatoryjna – weryfikacja funkcji i wymagań systemu określonych w punktach 1 i 2
opisu przedmiotu zapytania.
Ocena kryterium zostanie dokonana zerojedynkowo: (0) nie spełnia / (1) spełnia kryterium.
Brak informacji odnośnie poszczególnych funkcji i wymagań systemu
w punktach 1 i 2 opisu przedmiotu zapytania powoduje przyznanie oceny (0).

określonych

Oferty podmiotów, które na tym etapie oceny otrzymają za wszystkie punkty 1 i 2 opisu
przedmiotu zapytania ocenę (1 - spełnia kryterium) zostaną zakwalifikowane do następnego
etapu oceny punktowej.
2. Ocena punktowa – Cena netto oferty
Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie wzoru:
C=

* 100 pkt.

Gdzie:
C- wartość punktowa ceny netto oferty
Cmin netto – najniższa oferowana cena netto
Co netto – cena netto oferty ocenianej
Oferta podmiotu, który uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie wybrana do realizacji
zamówienia.
Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
1. Osobiście w siedzibie firmy Zamawiającego
2. Pocztą, listem poleconym na adres firmy Zamawiającego
3. Lub elektronicznie na adres mailowy sekreatriat@cgs.pl
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 21 marca 2013
Złożona oferta powinna zawierać:
•

nazwę i adres oferenta,

•

data wystawienia oferty,

•

kosztorys ofertowy w PLN,

•

dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty

•

gotowość wykonania zamówienia w planowanym terminie realizacji,

•

termin ważności oferty (minimum 30 dni),

Zastrzeżenia
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Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Zamawiającego do żadnego określonego
działania.
•

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Zamawiającego do
akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Zamawiającego do składania
wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

•

Zamawiający nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy
wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

•

Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmiany całości lub części zapytania
ofertowego.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ___________/formularz ofertowy
.................., dn. ...........................
Miejscowość i data*
........................................
........................................
..........................................
...........................................
Nazwa firmy i dane teleadresowe*

Oferta dla
CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ________ dotyczące projektu pn. „Wdrożenie technologii
produkcji personalizowanych książek, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży” w ramach Działania 4.3
Kredyt Technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, przedkładam ofertę cenową na:
zakup oprogramowania typu Web to Print
CENA NETTO OFERTY w PLN:__________________________

Potwierdzam gotowość wykonania Zamówienia w planowanym terminie realizacji.*
Oferta jest ważna do ........................................*
Załącznik:*
1. Opis systemu i jego funkcjonalności.
Inne informacje (opcjonalnie):
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

..............................................
Imię i nazwisko wystawcy oferty*

*informacje obligatoryjne
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