
 

 

Rozeznanie rynku 

nr 1/SZ/MAZ/2018 

z dnia 13.06.2018 r. 

dotyczące dostawy wartości niematerialnych i prawnych  

na potrzeby realizacji projektu pn. „Twój lepszy start na mazowieckim rynku pracy” 

 

 

Zamawiający:  

Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego 

Sielec 1A, 39-120 Sędziszów Małopolski 

NIP 8151528535, REGON 690718935 

 

Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego, Sielec 1A, 39-120 Sędziszów Małopolski zaprasza 

do złożenia oferty cenowej na realizację Zadania 1 „Tworzenie warunków odzwierciedlających naturalne 

warunki pracy – doposażenie pracowni”, na potrzeby projektu pn. „Twój lepszy start na mazowieckim 

rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie 

zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Wniosek o dofinansowanie Projektu 

nr: RPMA.10.03.01-14-9183/17. 

    

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku obowiązującą w ramach 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1.   Rodzaj zamówienia: dostawa.  

2. Nazwa zamówienia: „Zakup pomocy dydaktycznych – doposażenia dla szkoły” na potrzeby 

projektu pn. „Twój lepszy start na mazowieckim rynku”.  

3.  Wspólny słownik zamówień: Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy 

informatyczne, 48190000-6 Pakiety oprogramowania dydaktycznego 

4. Przedmiotem rozeznania rynku jest cena wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowania 
dydaktycznego dla szkoły: 



 

 
A. Program biurowy dla logistyków i spedytorów klasy „WMS” – dla 10-ciu stanowisk 

• bezterminowy dostęp do oprogramowania, 

• dostęp do bieżących aktualizacji oprogramowania, 

• obsługa dowolnej ilości magazynów, 

• możliwość utworzenia następujących dokumentów: PZ - przyjęcie magazynowe, WZ - wydanie 

z magazynu, Zwrot do dostawcy (korekta PZ), Zwrot od odbiorcy (korekta WZ), RW – rozchód 

wewnętrzny, PW – przychód wewnętrzny, Korekta, Przecena, Przesunięcie międzymagazynowe, 

Arkusz spisowy, Remanent, Kompletacja (produkcja), 

• funkcja przechowywania informacji o kontrahentach, towarach, stanach magazynowych itp. 

 

B. Program biurowy dla logistyków i spedytorów klasy „TMS” – dla 10-ciu stanowisk 

• bezterminowy dostęp do oprogramowania, 

• dostęp do bieżących aktualizacji oprogramowania, 

• dostęp do aplikacji mobilnej dla kierowców, 

• Funkcje oprogramowania: ilość GB na dokumenty: 20, ilość pojazdów w pakiecie: 35, zlecenia 

transportowe, zlecenia spedycyjne, koszty per pojazd, integracja z trans.eu, pobieranie 

kontrahentów z trans.eu, fakturowanie, monitoring płatności, raporty, integracja z telematykami 

GPS, optymalizacja tras, generowanie kart drogowych zleceń, eksport dokumentów do programów 

księgowych, rejestracja dokumentów kosztowych, moduł Plan załadunków, moduł Wolne pojazdy, 

eksport do Excela, Kopiowanie ładunków, grupy robocze, przeładunki w magazynach, giełda 

wewnętrzna, dostęp do aplikacji mobilnej dla kierowców. 

 

Niniejsze zapytanie ma na celu weryfikację cen rynkowych. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (część A i/lub B) . 
 

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

1.  Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia następujące warunki: 

a) posiada uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia; 

b) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności wymienionych 
w ofercie, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

c) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub 
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a  Wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 



 

 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 
- 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. 

d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie warunków wymienionych w pkt. a 
– d. 

 

III. Termin i miejsce realizacji dostawy 

1. Termin wykonania dostawy oprogramowania: 28.06.2018 r. 

2. Przedmiot zamówienia zostanie przekazany do Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. S. Wysockiego 

d. „Kolejówka”, ul. Szczęśliwicka 56, 02-353 Warszawa. 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Oferta powinna posiadać: Wypełniony formularz oferty zawierający cenę netto oraz brutto 
oferowanego oprogramowania  (Załącznik nr 1 – Formularz oferty), dane Oferenta oraz podpis. Pod 
pojęciem ceny Zamawiający rozumie całościową kwotę brutto, a dla podatnika VAT - kwotę 
zawierającą podatek VAT. w ofercie należy podać kwotę netto oraz brutto (z VAT). 

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 
niniejszego zapytania ofertowego. Wskazując cenę, należy uwzględnić wszystkie przewidywalne koszty 
związane z realizacją zamówienia, w tym w przypadku podatek VAT naliczony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert (jeśli dotyczy) oraz wszystkie koszty wynikające 
z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa. 

3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być 
od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną 
ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej 
określenia. 

4. Ceną oferty jest całkowita cena brutto za realizację poszczególnych części przedmiotu zamówienia, na 
które została złożona oferta. 

5. Do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 dołączyć należy opis oferowanego 
oprogramowania, jednoznacznie potwierdzający, iż jest ono zgodne z opisem przedmiotu zamówienia 
wskazanego w pkt. 1, ppkt. 4 rozeznania. 

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert  

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: lepszy.start@crse.org.pl, 

pocztą/kurierem lub dostarczona osobiście do siedziby firmy – Centrum Rozwoju Społeczno – 

Ekonomicznego, Sielec 1a. 39-120 Sędziszów Małopolski do dnia 21.06.2018 r. do godz. 12.00. 

 
 
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 



 

 


