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Łódź, 22.04.2013 r.

PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA W RAMACH

ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/2013

na wykonanie analizy przedwdrożeniowej, zakup i wdrożenie
oprogramowania do automatyzacji i wymiany danych klasy ERP

oraz 
dostawę zestawów komputerowych, urządzenia serwerowego, systemu 

operacyjnego do urządzenia serwerowego, oprogramowania umożliwiającego 
pracę użytkowników zewnętrznych, oprogramowania bazy danych SQL

i
specjalistycznych usług szkoleniowych dla pracowników

Dotyczy projektu realizowanego w ramach

 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.08.02.00-10-057/12

Tytuł projektu:

"Wdrożenie systemu klasy B2B jako usprawnienie procesów biznesowych w zakresie realizacji  

zamówień i zleceń"
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I. ZAMAWIAJĄCY

Janusz Chojnacki ”LASKOMEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
ul. Dąbrowskiego 249
93-231 Łódź

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Usługi eksperckie polegające na przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej (1 szt.)
2. Urządzenie serwerowe umożliwiające obsługę systemu klasy ERP (1 szt.)
3. Systemy operacyjne do urządzenia serwerowego (umożliwiający pracę dla 30 użytkowników) (1 kpl.)
4. Zestawy komputerowe do modernizacji  infrastruktury informatycznej  firmy,  celem obsługi  systemu 

klasy ERP (15 szt.)
5. Oprogramowanie  do  urządzenia  serwerowego  umożliwiające  pracę  użytkowników  zewnętrznych 

(terminal wraz z aplikacją) (1 kpl.)
6. Oprogramowanie bazy danych SQL do urządzenia serwerowego (1 kpl.)
7. Oprogramowanie do automatyzacji i wymiany danych klasy ERP (oprogramowanie na 30 stanowisk) -  

(1 szt.)
8. Usługi  informatyczne  i  techniczne  celem  konfiguracji,  instalacji,  migracji  danych  oraz  wdrożenia 

systemu klasy ERP - (1 kpl.)
9. Specjalistyczne usługi szkoleniowe dla kluczowych pracowników firmy (1 kpl. - szkolenia w wymiarze 

co najmniej 5 osobodni) 

III. PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zapytanie  ofertowe  zostało  upublicznione  dnia 25.03.2013  r.  na  stornie  internetowej  Beneficjenta: 
www.laskomex.com.pl,  w siedzibie firmy (mieszczącej się pod adresem: ul. Dąbrowskiego 249, 93-231 Łódź) 
oraz przekazane do potencjalnych dostawców:

Lp. Nazwa i adres oferenta Forma przekazania zapytania 
ofertowego wykonawcom Uwagi

1 2 3 4

1.

INTENSE Group Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 31
31-323 Kraków

Przekazane faksem -

2.

KSIBB.PL Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Jaskrowa 15
43-382 Bielsko-Biała

Przekazane faksem -

3.

KOTRAK BIS Irena i Andrzej 
Kurdziel Sp. j.

ul. Parczewskiego 25
40-582 Katowice

Przekazane faksem -
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Na upublicznione postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiedzieli następujący oferenci:

Lp. Nazwa oferenta Adres oferenta Uwagi

1. INTENSE Group Sp. z o.o. ul. Gdyńska 31
31-323 Kraków -

2. KSIBB.PL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jaskrowa 15
43-382 Bielsko-Biała -

3.
KOTRAK BIS Irena i 

Andrzej Kurdziel Sp. j.
ul. Parczewskiego 25

40-582 Katowice -

4. PC Guard S.A. ul. Jasielska 16
60-476 Poznań 

Oferta nie została wzięta pod uwagę, 
gdyż nie spełnione zostały kryteria 
formalne udziału w postępowaniu

Termin składania ofert upłynął 11.04.2013 r. o godzinie 16:00, po czym nastąpiło ich porównanie. Miało ono  

miejsce  w  siedzibie  firmy  Janusz  Chojnacki  ”LASKOMEX”  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe mieszczącej się pod adresem: ul. Dąbrowskiego 249, 93-231 Łódź.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp. Nazwa i adres oferenta Cena łączna oferty
(netto)

Ilość punktów w 
kryterium ceny

Suma
otrzymanych

punktów

1 2 3 4 5

1.

INTENSE Group Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 31
31-323 Kraków

470.900,00 PLN 79,63 79,63

2.

KSIBB.PL Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Jaskrowa 15
43-382 Bielsko-Biała

439.000,00 PLN 85,41 85,41

3.

KOTRAK BIS Irena i Andrzej Kurdziel 
Sp. j.

ul. Parczewskiego 25
40-582 Katowice

374.965,00 PLN 100,00 100,00
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W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana: 

Oferta firmy KOTRAK BIS Irena i Andrzej Kurdziel Sp. j. z Katowic, mającą siedzibę pod następującym 

adresem:

KOTRAK BIS Irena i Andrzej Kurdziel Sp. j.

ul. Parczewskiego 25

40-582 Katowice

Uzasadnienie: 
Beneficjent  –  Janusz  Chojnacki  ”LASKOMEX”  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  – 

w odpowiedzi na omawiane zapytanie ofertowe otrzymał 3 wiążące oferty (dodatkowa oferta – od firmy PC 

Guard S.A. – nie została wzięta pod uwagę w ramach postępowania, gdyż nie zostały przez wspomnianego 

oferenta spełnione warunki formalne m.in. błędny sposób złożenia oferty, niespełnienie warunków udziału [brak 

umowy o poufności]). 

Wszystkie otrzymane przez Beneficjenta oferty, które zostały poddane ocenie, zostały złożone w terminie oraz  

są  prawidłowe  pod  względem  merytorycznym  (zawierają  informacje,  które  były  wymagane  w  Zapytaniu 

ofertowym oraz przedstawiają zakres oprogramowania, urządzeń oraz usług wymaganych przez Beneficjenta), 

co  umożliwiło  ich  porównanie  zgodnie  z  kryteriami  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  umieszczonymi 

w warunkach Zapytania ofertowego.

Zgodnie  z  ustalonymi  kryterium wyboru  najkorzystniejszej  oferty firma  KOTRAK BIS  Irena  i  Andrzej 

Kurdziel Sp. j zaproponowała najkorzystniejszą ofertę na przedmiot zamówienia.

Propozycję firmy KOTRAK BIS Irena i Andrzej Kurdziel Sp. j uznaje się za merytorycznie poprawną oraz 

złożoną  w  terminie  określonym  w  zapytaniu  ofertowym,  co  w połączeniu  z  przedstawionymi  warunkami 

handlowymi dającymi najwyższą ilość punktów powoduje uznanie tej oferty za najkorzystniejszą.

Biorąc  pod  uwagę  akceptację  zaoferowanych  warunków  handlowych  przez  Beneficjenta,  omawiane 

postępowanie zakończyło się wyborem wspomnianej oferty.
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