
Katowice, dn. 09.12.2016 r.
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM”
im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 17
40-384 Katowice

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Przedmiot zapytania

Zwracamy się  z  prośbą o  przedstawienie  oferty  na dostawę i  instalację  systemu zarządzania
badaniem kotłów zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 zgodnego z opisem poniżej.

II. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania 

System zarządzania procesami związanymi z badaniami kotłów, ich atestacją oraz atestacją przy
rządów kontrolno-pomiarowych. Planowany do zakupu system powinien posiadać szereg funkcjo-
nalności pozwalających na sprawne i efektywne zarządzanie procesem badania kotłów.

System powinien funkcjonować w oparciu o zwirtualizowane środowisko serwerowe.
Podstawą powinno być  środowisko wirtualne Proxmox, z wykorzystaniem którego zainstalowane i 
skonfigurowane do pracy wielostanowiskowej zostanie środowisko serwerowe Linux Debian.
 
System zarządzania powinien umożliwiać kontakt z klientami w zakresie realizowanych usług ba
dań atestacyjnych kotłów, zgodnie z normami określającymi zasady ich badań. 
Całość systemu musi zapewniać wymianę informacji i danych w oparciu o stworzony dedykowany 
pod specyfikę przedsiębiorstwa silnik B2B. 
System musi być w całości obsługiwany przez szyfrowane połączenie przez przeglądarką interne
tową, również zdalne, a więc powinien gwarantować pełne bezpieczeństwo oraz powinien być 
niezależny od systemu operacyjnego komputera / laptopa.
System powinien być zbudowany na platformie web gdzie użytkownicy dostają się do niego za po
mocą przeglądarki internetowej.
Logowanie  powinno  być  zabezpieczone  certyfikatem  ssl  jak  i  dodatkowym zabezpieczeniem  
uniemożliwiającym ataki typu brute force/ słownikowe i innego tego typu.
System uprawnień powinien być skonfigurowany w taki sposób, że każdy z modułów można osob
no definiować poprzez dostępy i elementy którymi dana osoba może zarządzać/wprowa-
dzać/edytować/usunąć.
System powinien zawierać w sobie formularze z walidacją danych uniemożliwiających zapis błęd-
nie zdefiniowanych elementów do bazy.
Możliwość przypisania pliku do każdego elementu wraz z walidacją formatu wprowadzanego.
Wszelkie pliki umieszczone w systemie można udostępnić generując osobny link wraz z możliwo-
ścią ustalenia hasła dostępowego i czasu wygaśnięcia linka.
System powinien posiadać w sobie ogólny system Zapytań/Ofert/Zleceń gdzie każdy z nich jest
połączony. Na podstawie zapytania można stworzyć ofertę, oferty można zrobić zlecenie. Można
zrobić również zrobić np. zlecenie wcześniej nie wprowadzając np. oferty. Wraz z informacją co
stało się z wprowadzonym zapytaniem dalej.
System ma mieć w sobie rozbudowany system raportów wraz z mechanizmem ręcznego budowa-
nia nowego raportu ze wszystkich elementów w bazie.
Powinna istnieć możliwość stworzenia kalendarza z możliwością dodawania wspólnych/osobistych
wpisów  na  dany  dzień,  stworzenia  systemu  rozdzielającego  zadania  ustalonych  przez
dyrektorów/kierowników.
System musi generować pliki cvs, pdf, doc, xls w odpowiednich modułach na odpowiednich 
danych.
System musi mieć możliwość wysyłania powiadomień o błędach, które wystąpiły podczas pracy 
lub wskazanych przez użytkownika.
Zastosowany interfejs ma być w pełni responsywny, na każdym urządzeniu ma wyświetlać się ide-
alnie względem wcześniej zatwierdzonego layoutu. Wyświetlany ma być na wszystkich przeglą-
darkach z pełną opcją możliwości podanych wyżej.
Technologia ma być zgodna z W3C
- System powinien w sobie posiadać wszelkie zabezpieczenia przed możliwymi atakami typu XSS i
innymi.

Opis funkcji i parametrów:



- integracja wszystkich aktualnie współpracujących  działów w ramach realizacji danego projektu, 
co zapewni szybką i bezbłędną wymianę dokumentów, notatek, wiadomości email, skanów, etc...
- automatyczne generowanie druków certyfikatów, zaświadczeń i innych dedykowanych z uwagi
na formę działalności dokumentów
- nadzór nad całością i historią obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie.

Jeżeli w powyższym opisie przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały, 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne.

Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Termin realizacji umowy: maksymalnie do 31.05.2017r.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Złożona oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta,
2. Wartość oferty w PLN – ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto),
3. Termin ważności oferty,

4. Informację o ilość dni kalendarzowych realizacji zamówienia od momentu podpisania umo-
wy (nie później niż w terminie do 31.05.2017r.),

5. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór zo-
stał udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 1.

Oferta wraz z załącznikiem powinna być przesłana na adres korespondencyjny: 

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM”
im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 17
40-384 Katowice

lub na adres e-mail:

biuro@zetom.eu

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych ani  ofert  częściowych –  oferta musi
obejmować całość przedmiotu zamówienia.

W  przypadku  braku  spełnienia  powyższych  warunków  –  oferta  nie  będzie  brana  pod  uwagę
podczas wyboru dokonywanego przez Ogłaszającego.

Ogłaszający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert
według własnego uznania (jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego
oraz do unieważnienia postępowania ofertowego wraz z podaniem przyczyny.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności  
w  przypadku,  gdy  żadna  ze  złożonych  ofert  nie  odpowiada  warunkom  określonym  przez
Zamawiającego.

Zamawiający  zastrzega,  że  złożenie  oferty  nie  stanowi  zawarcia  umowy na  realizację  usługi.
Oferent  jest  zobowiązany  do  podpisania  umowy  w  wypadku  wyboru  jego  oferty  w  wyniku
postępowania wyboru ofert. 

IV. Termin składania ofert upływa w dn. 16.12.2016 r.

Za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na ww. adres korespondencyjny lub jej
otrzymania na powyżej wskazany adres e-mail. Zaznacza się, że oferty, które zostaną doręczone
po terminie nie będą brane pod uwagę.

V. Kryteria oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
Cena: 70 %
Termin realizacji zamówienia (ilość dni kalendarzowych realizacji zamówienia od momentu 
podpisania umowy): 30 %



Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację: 

a) punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według
następującego wzoru: 
(Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej) x 100 x 70% = ilość punktów
b) punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostaną przyznane według następującego

wzoru:
(Ilość dni realizacji  zamówienia w ofercie z najkrótszym terminem realizacji/  Ilość dni realizacji
zamówienia w ofercie badanej) x 100 x 30% = ilość punktów

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów
przyznaną danej ofercie. 

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

VI. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych:

Informujemy, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest
zobowiązany  do  stosowania  Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz
Funduszu  Spójności  na  lata  2014-2020,  w  związku  z  czym  Zamawiającego  i  Wykonawcę
obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w pkt 2 sekcji  6.5.2
„Zasada konkurencyjności”  ww. Wytycznych.  W związku z powyższym informujemy, że w celu
uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi
do  zaciągania  zobowiązań  w imieniu  ogłaszającego  lub  osobami  wykonującymi  w imieniu
ogłaszającego  czynności  związane  z  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a
wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) 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.

VII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej  w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym
zakresie i w następujących przypadkach:
- Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postano-
wień umowy o dofinansowanie Zamawiającego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, w tym je-
żeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;
- W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie
terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
- Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonaw-
cy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
- Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
- Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy; 
- Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub in-
nych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
- Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia propo-
nowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiające-
go i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
-Zmiany sposobu realizacji dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w
następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwe-
go do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom,
na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastro-
fa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ogranicze-
nia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak
terrorystyczny,  nieprzewidziane  warunki  pogodowe oraz  inne  okoliczności  zewnętrzne  lub we-
wnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia
lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zo-
bowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu



lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich
wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wy-
darzeniach bądź okolicznościach;
-Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich unie-
możliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron
umowy;
-Zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zgodności z posta-
nowieniami zapytania ofertowego;
-Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umo-
wy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
-Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.


