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"E-COMMERCE PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

zaprasza do składania ofert odnośnie postępowania dot. rozbudowy istniejącego informatycznego 

systemu zarządzania firmą, w tym: 

- Wykonanie i wdrożenie Modułu integracji z siecią franczyzową 

- Wykonanie i wdrożenie Modułu komunikacji z instalatorami 

- Wykonanie i wdrożenie Modułu Kreatora 

- Szkolenie z zakresu obsługi nowych modułów. 

Zamówienie prowadzone jest w trybie Zasady Konkurencyjności 

ROZDZIAŁ 1 

ZAMAWIAJĄCY 

e-commerce partners sp. z o.o. 

42-280 Częstochowa, ul. Główna 23 

NIP: 646-24-90-527, REGON: 276 91 64 81, KRS: 0000175807 

https://www.eltrox.pl/ 

Adres do korespondencji: 

e-commerce partners sp. z o. o. 

42-280 Częstochowa, ul. Główna 23 



 
 

ROZDZIAŁ 2 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego systemu zarządzania firmą1, poprzez: 

1.1. Wykonanie i wdrożenie Modułu integracji z siecią franczyzową, zgodnie z poniższym opisem: 

Cel: zapewnienie komunikację centrala – punkty sprzedaży w oparciu o aplikację serwerową która 

zapewni pełną integracje z franczyzobiorcami. Do realizacji tego modułu konieczna będzie dostawa 

dodatkowych licencji dostępowych (serwerowych) do istniejącego systemu: 100 szt. 

Funkcje: 

-Dostęp do stanów magazynowych 

-Prowadzenie gospodarki magazynowej 

-Prowadzenie sprzedaży i rozliczeń 

-Elektroniczna wymiana dokumentów 

-Obsługa procesu ofertowania i wyboru instalatora 

-Integracja z modułem komunikacji z instalatorami 

-Integracja z modułem konfiguratora 

Rozszerzenie systemu na platformie programistycznej NEXT. Główne modyfikacje w języku Java z 

wykorzystaniem frameworka NEXT oraz Spring a także biblioteki Hibernate do łączenia z baza danych 

ERP. Niezbędne raporty i informacje w środowisku Jasper. Zmienna część logiki biznesowej zapisana 

za pomocą skryptów i strategii w języku Groovie. Na potrzeby komunikacji z pozostałymi modułami 

stworzenie Webserwice Rest determinujący formaty i sposób wymiany danych.  

 

Kody CPV 48490000-9 Pakiety oprogramowania dla zamówień 

 

1.2. Wykonanie i wdrożenie Modułu komunikacji z instalatorami, zgodnie z poniższym 

opisem: 

Moduł oparty na platformie internetowej z dedykowaną aplikacją mobilną. Platforma zintegrowana z 

systemem ERP. 

 

Podstawowe funkcje: 

                                                           
1
 Opis istniejącego systemu: Rozdział 2, punkt 2. 



 
1.Portal 

-Baza towarów, dokumentów, rozrachunków, klientów 

-Kalendarz 

-Możliwość tworzenia zamówień do Eltrox, generowania ofert dla klientów 

-System zatwierdzania ofert przygotowanych przez Eltrox 

-System odbierania informacji matketingowych 

2.Aplikacja mobilna 

-Baza towarów, dokumentów, rozrachunków, klientów 

-Kalendarz 

-Możliwość tworzenia zamówień do Eltrox, generowania ofert dla klientów 

-System zatwierdzania ofert przygotowanych przez Eltrox 

-System odbierania informacji matketingowych 

Platforma internetowa oparta na bazie danych Postgresql. Komunikacja z użytkownikami  za pomocą 

portalu internetowego pisanego w technologii Java (framework SPRING) oraz komponentów między 

innymi takimi jak Hibernate, Java Bean. Serwer aplikacji JBOSS. Komunikacja platformy z modułem 

integracji za pomocą Webserwisów.  

Aplikacja mobilna na urządzenia android w języku Java z wykorzystaniem bazy SQL Lite. Część logiki 

biznesowej realizowana za pomocą RhinoScript. Komunikacja za pomocą Webserwice. 

Kody CPV 48490000-9 Pakiety oprogramowania dla zamówień 

1.3. Wykonanie i wdrożenie Modułu Kreatora, zgodnie z poniższym opisem: 

 

Podstawowe funkcje: 

-Możliwość definiowania kolejnych kroków konfiguratora 

-Inteligentny wybór elementów w oparciu o system cech 

-Generowanie zapytania ofertowego do systemu ERP 

-Obsługa ankiet odnośnie parametryzacji instalacji systemu 

Integracja z system EPR i Synchronizacja oparta o mechanizmy Webservice. 

Kody CPV 48490000-9 Pakiety oprogramowania dla zamówień 

 



 
1.4. Szkolenie z zakresu obsługi nowych modułów, zgodnie z poniższym opisem: 

Szkolenia z zakresu funkcjonowania wdrożonego systemu informatycznego. Przeszkolonych zostanie 

30 pracowników Zamawiającego oraz firm Partnerskich i Franczyzobiorców (12 pracowników 

Zamawiającego, 18 pracowników firm innych niż Zamawiający).  Szkolenie powinno  obejmować  24 

godziny zajęć. 

CPV 80511000-9 Usługi szkoleniowe personelu 

2) Opis istniejącego systemu informatycznego podlegającego rozbudowie 

System Streamsoft Verto, składający się z modułów B2B: 

Moduł zamówień listów przewozowych do procesu integracji zamówień (na usługi przewozowe) z 

systemem zamówień Partnera 

Moduł integracji stanów przesyłek do procesu integracji stanów przesyłek ze stanami przesyłek u 

Partnera (które aktualizuje on np. w sortowniach czy u kurierów). 

Moduł księgowości, do integracji procesu fakturowania i wystawiania innych dokumentów z 

procesem odbioru tych dokumentów. 

W ramach systemu B2B stosowany jest system podpisu elektronicznego oraz elektroniczna wymiana 

danych 

ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez 

Zamawiającego: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 – warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie przedłożonego 

wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

stanowiącym załącznik nr 1 do oferty cenowej. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

– warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie posiadać wiedzę i doświadczenie w 

wykonywaniu tego rodzaju zamówień, tj. jest w stanie udokumentować wdrożenie w ostatnich 5 

latach jednego Systemu Informatycznego Zarządzania Firmą o wartości co najmniej 800 000,00 zł 

netto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100). 



 
Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji 

zawartych  w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, stanowiącym załącznik nr 1 oraz wykazu usług stanowiącego załącznik nr 2 do 

Oferty cenowej oraz na podstawie załączonych do oferty poświadczeń Wykonawcy w postaci np.: 

umów, referencji. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie przedłożonego 

wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

stanowiącym załącznik nr 1 do oferty cenowej. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

– warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji 

zawartych  w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do oferty cenowej 

 

ROZDZIAŁ 4 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTRCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 3 

do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego (na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Oferty cenowej lub w oparciu o wzór 

formularza), 

2) Wykaz zrealizowanych projektów z którego powinno wynikać, że wykonawca jest  w stanie 

udokumentować wykonanie w ostatnich 5 latach wdrożenie jednego Systemu Informatycznego 

Zarządzania Firmą o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy lzłotych 

00/100), na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Oferty cenowej lub w oparciu o wzór 

formularza. 

3) poświadczenia Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w  

postaci np.: referencji, umów. 

Wykaz danych, o których mowa w pkt 2), należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w 

załączniku nr 1 do oferty cenowej. 

 



 
ROZDZIAŁ 5 

KRYTERIUM OCENY OFERT 

Kryterium oceny ofert stanowi: 

a) Cena – 100% 

Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:                                                                 

     Wartość punktowa ofert Kc  =   (Cmin/ Cof)   x  100 pkt  

gdzie:  

   Cmin - najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, 

   Cof   -  cena ofertowa brutto oferty badanej. 

b) Maksymalna do uzyskania liczba punktów w ramach wszystkich kryteriów  równa jest 100. 

Punkty w podanych kryteriach wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

c) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

d) W kalkulacji będą brane pod uwagę koszty netto realizacji zamówienia.  

e) Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.  

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że kilka ofert 

uzyskało taką samą ilość punktów Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

ROZDZIAŁ 6 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, SPOSÓB 

PRZYGOTOWANIA OFERT,  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1) Termin składania ofert: 12 grudnia 2017 r.  W przypadku składania ofert drogą pocztową bądź 

kurierem za datę złożenia przyjmuje się termin wpływu oferty do biura Zamawiającego. 

2) Miejsce składania ofert: e-commerce partners sp. z o.o., 42-280 Częstochowa, ul. Główna 23 

3) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 sierpnia 2018 r 

4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania oferty. 

5) Sposób przygotowania ofert: Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie 

pisemnej, powinna zawierać zakres świadczonych usług odpowiadający zakresowi przedmiotu 

zamówienia oraz proponowaną cenę za realizację przedmiotu zamówienia. Oferty należy umieścić w 

zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą: „Oferta dot. rozbudowy istniejącego informatycznego 

systemu zarządzania firmą” oraz adresem wykonawcy. 

 



 
ROZDZIAŁ 7 

UWAGI KOŃCOWE 

1) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo bądź osobowo z 

Zamawiającym. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane  z 

przygotowaniem i 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 

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. 

2)  Zamawiający nie przewiduje możliwości istotnych zmian umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

3)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5)  Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia. 

6) Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących procedury postępowania i przedmiotu zamówienia:  

- Michał Dawid – tel. 515 066 344, adres e-mail: mdawid@ecp.info.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OFERTA CENOWA 

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................... 
Adres: ................................................................................................................................................. 
NIP: ..................................................................................................................................................... 
Telefon: .............................................................................................................................................. 
E-mail na który zamawiający ma przesyłać korespondencję:  .............................................................. 
 

 

e-commerce partners sp. z o.o. 

42-280 Częstochowa, ul. Główna 23 

 
Przystępując do postępowania  ZAM/01/2017  
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego informatycznego systemu zarządzania firmą, 
w tym: 
- Wykonanie i wdrożenie Modułu integracji z siecią franczyzową 
- Wykonanie i wdrożenie Modułu komunikacji z instalatorami 
- Wykonanie i wdrożenie Modułu Kreatora 
- Szkolenie z zakresu obsługi nowych modułów 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem i na warunkach zawartych w 

zapytaniu ofertowym za cenę netto  …………………………………. zł, 

(Słownie:.................................................................................................................... złotych 

netto) 

 

W tym: 

- Wykonanie i wdrożenie Modułu integracji z siecią franczyzową: ………………………… zł netto 

- Wykonanie i wdrożenie Modułu komunikacji z instalatorami: ………………………… zł netto 

- Wykonanie i wdrożenie Modułu Kreatora: ………………………… zł netto 

- Szkolenie z zakresu obsługi nowych modułów: ………………………… zł netto 

 

2.  Oświadczam, że w cenie netto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

3. Oświadczam, że: 

1) przedmiot zamówienia wykonam w terminach określonych przez Zamawiającego, zgodnie z 
zapytaniem ofertowym; 

2) zapoznałem/łam się z warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym i nie 
wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam konieczne informacje potrzebne do właściwego 
wykonania zamówienia; 

3) akceptuję wskazany w zapytaniu ofertowym czas związania ofertą, 
4) spełniam warunki udziału w postępowaniu. 
 

 

          ............................................................................................................ 

                                   (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie) 



 
 

Załącznik nr 1 do  

OFERTY CENOWEJ 

 

 

Oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia: ZAM/01/2017 

ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko):  ………………………………………………………………………... 

w imieniu: 

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................... 
Adres: ................................................................................................................................................. 
NIP: ..................................................................................................................................................... 
 

oświadczam, że spełniam  warunki określone przez Zamawiającego dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia w szczególności niezbędną, wymaganą wiedzę z zakresu 
przedmiotu zamówienia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz posiadania statusu osoby zdolnej do 
wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

5) Nie jestem powiązany z Zamawiającym w sposób, o którym mowa w rozdziale 7 zapytania 
ofertowego 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności z art.297 Kodeksu Karnego.  

 

 

 

 

 

…………………………..                     ........................................................................................................... 

(miejsce i data)                     (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy we właściwym 

pełnomocnictwie) 

 
 

 



 
Załącznik nr 2 

DO OFERTY CENOWEJ 

 

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................... 
 
Adres: ................................................................................................................................................. 
 
NIP: ..................................................................................................................................................... 
 

WYKAZ  ŚWIADCZONYCH USŁUG 

Lp. Nazwa zadania Opis zakresu 
zadnia 

termin rozpoczęcia 
i zakończenia realizacji 

zadania 
wartość netto  

Zamawiający  

(nazwa, adres, 
telefon) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności z art.297 Kodeksu Karnego.  

 

…………………………..                     ........................................................................................................... 

(miejsce i data)                     (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy we właściwym 

pełnomocnictwie) 


