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Warszawa, 25.05.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZO/01/2017 

I. Zamawiający: 

TeamSoft Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 47/10 

02-672 Warszawa 

NIP: 521-32-79-750 

Odział w którym realizowany jest projekt: 

Pl. Wolności 12 

91-416 Łódź 

II. Informacje ogólne 

W dniu 25.05.2017 r. zamawiający wszczyna postępowanie ofertowe nr ZO/01/2017 zgodnie z 

zasadą konkurencyjności zmierzające do wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia 

publicznego na Dostarczeniu specjalistycznego systemu umożliwiającego wielowariantowe 

skonfigurowanie modeli analitycznych -  „eSolver” wraz z integracją, modelami obliczeniowymi i 

aplikacją mobilną 

Wyżej wymienione postępowanie jest związane realizacją przez TeamSoft Sp. z o.o. projekt pn. 

„Wdrożenie wyników częściowo samodzielnie zrealizowanych i częściowo zakupionych prac B+R w 

przedsiębiorstwie TEAMSOFT Sp. z o.o., celem wdrożenia innowacyjnej usługi w zakresie zaawansowanego 

przetwarzania danych dzięki silnikowi analitycznemu Solver.” w ramach Działania 2.3.1 Innowacje w MŚP. 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie 

oferty na określony poniżej przedmiot zamówienia. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostarczeniu specjalistycznego systemu umożliwiającego wielowariantowe skonfigurowanie modeli 

analitycznych -  „eSolver” wraz z integracją, modelami obliczeniowymi i aplikacją mobilną. 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na dostarczenie specjalistycznego systemu e-Solver 

umożliwiającego wielowariantowe i zaawansowane przetwarzanie danych wraz z integracją z istniejącymi 
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systemami Zamawiającego e-Raportowanie i e-Serwisowanie oraz dostarczenie modeli obliczeniowych i 

aplikacji mobilnej do prezentacji wyników obliczeń.  

 

Określenia przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na dostarczeniu specjalistycznego 

systemu umożliwiającego wielowariantowe skonfigurowanie modeli analitycznych -  „eSolver” wraz 

z integracją, modelami obliczeniowymi i aplikacją mobilną. 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących licencji: 

a. Systemu eSolver 

b. Moduł integracji systemu eSolver z systemem eSerwisowanie 

c. Moduł integracji systemu eSolver z systemem eRaportowanie 

d. Dostarczenie modeli predykcyjnych  

e. Dostarczenie modeli obliczeniowych 

f. Aplikacja mobilna mSolver (Android, iOS) 

3. Szczegółowy zakres projektu został opisany w Załączniku nr 1.  

4. Wykonawca przeniesie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powstałej w 

wyniku usługi. 

5. Zamawiający z wybranym oferentem przeprowadzi końcowe negocjacje cen. 

Czy przewidywane jest udzielenie zamówień uzupełniających: NIE 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE 

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 

72268000-1 – Usługi dostawy oprogramowania 

Termin realizacji 

Termin wykonania całości zamówienia 30.09.2018 r. 

Szacunkowe terminy realizacji poszczególnych dostaw zostały podane w poniższej tabeli: 

Licencja Ostateczny termin realizacji 

Systemu eSolver 30.09.2017 r. 

Moduł integracji systemu eSolver z systemem 

eSerwisowanie 
31.03.2018 r. 
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Moduł integracji systemu eSolver z systemem 

eRaportowanie 
31.03.2018 r. 

Dostarczenie modeli predykcyjnych 31.08.2018 r. 

Dostarczenie modeli obliczeniowych 31.08.2018 r. 

Aplikacja mobilna mSolver (Android, iOS) 31.08.2018 r. 

 

Lokalizacja projektu 

Biuro projektu zlokalizowane będzie w:  

• kraj: Polska 

• woj: Łódzkie 

• miejscowość. 91-416 Łódź 

• Pl. Wolności 12 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny 

ich spełnienia 

Brak spełnienia poniższych warunków w postępowaniu skutkuje wykluczeniem wykonawcy, a jego oferta 

zostanie odrzucona. 

Wiedza i doświadczenie 

Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy posiadają wiedzę oraz doświadczenie niezbędne 

do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeśli: 

1. Wykonawca przedstawił, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (brany jest pod uwagę termin 

zakończenia realizacji prac), wykonał lub jest w trakcie realizacji co najmniej dwóch dostaw 

polegających na dostarczeniu licencji systemu informatycznego do przetwarzania danych. 

2. Wykonawca przedstawił, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (brany jest pod uwagę termin 

zakończenia realizacji prac), wykonał lub jest w trakcie realizacji co najmniej jednej dostawy 

polegających na dostarczeniu aplikacji mobilnej na platformę Android i iOS. 

3. Wykonawca przedstawił, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (brany jest pod uwagę termin 

zakończenia realizacji prac), wykonał usługę potwierdzającą jego doświadczenie w integracji 

systemów informatycznych. 
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Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy dysponują co najmniej: 

1. Kierownikiem projektu - osoba odpowiedzialna za koordynacje projektu, posiadająca wykształcenie 

wyższe, przynajmniej 10-letnie doświadczenie w obsłudze projektów IT, oraz brała udział w co 

najmniej dwóch projektach na stanowisku kierownik projektu/projekt menagera. 

2. Analityk biznesowy – posiadających wiedze i kompetencje z zakresu metod sprzedaży, 

budżetowania i zarządzanie portfelem projektu. 

3. Analityk ds. modeli obliczeniowych – posiada wiedze i kompetencje z zakresu tworzenia modeli 

obliczeniowych 

V. Lista dokumentów i oświadczeń wymaganych od wykonawcy 

1. Oferta w języku polskim na formularzu oferty wypełnionym wg Załącznika 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania 

wykonawcy. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3 

3. Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 4 

4. Wykaz osób – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 

5. Wykaz usług – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 

 

VI. Kryteria oceny ofert, ich waga i opis przyznawania punktacji 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: 

1. Nazwa kryterium: Cena (C) 

Waga kryterium (C wyrażona w punktach): 70 

2. Nazwa kryterium: Gwarancja (G) 

Waga kryterium (G wyrażona w punktach): 15 

3. Nazwa kryterium: Doświadczenie (D) 

Waga kryterium (D wyrażona w punktach): 15 

Kryterium cenowe – 70 punktów 

Sposób oceny: Oferta z najniższą ceną otrzyma 70 pkt. Punkty, jakie otrzymają badane oferty będą liczone 

w następujący sposób: 

𝐶 =
𝐶 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑧 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧ą 𝑐𝑒𝑛ą

𝐶 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
 𝑥 70 𝑝𝑘𝑡  

Do wyliczenia punktów zostanie przyjęta łączna cena netto całości zamówienia zawarta w formularzu 

ofertowym, wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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Kryterium Gwarancja 15 punktów 

Okres gwarancji będzie liczony w miesiącach – od planowanego ostatecznego terminu realizacji projektu. 

Sposób oceny: Oferta z najdłuższą gwarancją otrzyma 15 pkt. Punkty, jakie otrzymają badane oferty będą 

liczone w następujący sposób: 

𝐺 =
𝐺 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 

𝐺 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑧 𝑛𝑎𝑗𝑑ł𝑢ż𝑠𝑧𝑦𝑚 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠𝑒𝑚 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖
 𝑥 15 𝑝𝑘𝑡 

Kryterium Doświadczenie 15 punktów 

Sposób oceny: Wykonawca otrzyma 5 punktów za każdą dodatkową dostawę (maksymalnie można uzyskać 

15 punktów w tym kryterium)  wskazaną w wykazie usługę, która spełni jeden z poniższych warunków: 

1. Z realizowana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (brany jest pod uwagę termin zakończenia 

realizacji prac), dostawa polegających na dostarczeniu licencji systemu informatycznego do 

przetwarzania danych. 

lub 

2. Z realizowana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (brany jest pod uwagę termin zakończenia 

realizacji prac), dostawa polegająca na dostarczeniu aplikacji mobilnej na platformę Android i iOS. 

lub 

3. Z realizowana, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (brany jest pod uwagę termin zakończenia 

realizacji prac), usługa potwierdzającą jego doświadczenie w integracji systemów informatycznych. 

  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów. 

Cena podana w walucie obcej będzie przeliczona według kursu z ostatniego dnia ostatecznego terminu 

wpływu ofert. 

Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania oferty podlegają zaokrągleniu do 

drugiego miejsca po przecinku. 

VII. Termin, sposób i miejsce składania oferty: 

1. Oferty należy składać w formie pisemnej, tj. wydrukowe, opieczętowane i podpisane osobiście w 

siedzibie firmy, kurierem lub listem poleconym na adres siedziby: TeamSoft sp. z o.o. ul. 

Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa.  

a. W przypadku składania ofert osobiście, należy dostarczyć je przed terminem zakończenia 

postępowania ofertowego na ręce osoby kontaktowej, w siedzibie Zamawiającego w 
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zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostarczeniu specjalistycznego systemu 

umożliwiającego wielowariantowe skonfigurowanie modeli analitycznych -  „eSolver” 

wraz z integracją, modelami obliczeniowymi i aplikacją mobilną.”. 

b. W przypadku dostarczenia oferty kurierem lub listem poleconym liczy się data dostarczenia. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie „Oferta na dostarczeniu specjalistycznego 

systemu umożliwiającego wielowariantowe skonfigurowanie modeli analitycznych -  

„eSolver” wraz z integracją, modelami obliczeniowymi i aplikacją mobilną.”. oraz 

wskazanie nadawcy przesyłki. 

2. Oferty należy złożyć do końca  dnia 29.06.2017 r. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.06. 2017 r. w siedzibie Zamawiającego. 

5. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień w terminie 2-ch dni od terminu  

Otwarcia ofert. 

 

VIII. Wymagania dotyczące oferty 

Oferta powinna zawierać: 

• nazwę i adres oferenta (pełna nazwa instytucji, dane teleadresowe wraz z danymi osoby kontaktowej 

w sprawie oferty);   

• datę sporządzenia oferty; 

• termin ważności oferty (nie krótszy niż do 60 dni od daty złożenia oferty);  

• Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu podmioty powiązane z zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo.  

IX. Dane kontaktowe do oferty 

TeamSoft Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa 

NIP: 5213279750 

Osoba kontaktowa:  

Marek Maciaszek 

nr tel. +48 606 747 697 

mail: marek.maciaszek@teamsoft.pl 

 

X. Tryb ogłoszenia wyników 

1. Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta uzyska najwięcej punktów wg kryteriów określonych 

w pkt VI. 

mailto:%20l
mailto:marek.maciaszek@teamsoft.pl


 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 TeamSoft Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 47/10 

02-672 Warszawa  

NIP: 5213279750 

 

tel.: +48 22 434 66 03 

mail: oferty@teamsoft.pl 

www: www.teamsoft.pl 
Strona 7 

 
 

 

2. Zamawiający z wybranym oferentem przeprowadzi końcowe negocjacje cen. 

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego, oraz w biurze firmy przy 

ulicy Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa - w miejscu publicznie dostępnym.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania procedury wyboru dostawcy bez podania 

przyczyny. 

 

 

………………………………… 

(Podpis osoby upoważnionej) 
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