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Wrocław, 10.11.2017 

 

 

Wireless Instruments Sp. z o.o. 

ul. Polna 1 

52-116 Iwiny 

NIP: 8961501799 

REGON: 021263430 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją projektu „Utworzenie działu logistyczno – eksportowego” Wireless 

Instruments Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych dostawców do składania ofert na 

dostawę dedykowanego oprogramowania do zarządzania logistyką magazynową. 

 

Kod CPV zamówienia: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dedykowanego oprogramowania do zarządzania logistyką 

magazynową.  

Wymagane właściwości techniczne: 

1. Pełna integracja z systemem sprzedażowym Insert Subiekt GT pozwalająca na pobieranie 

i ładowanie danych między programami w czasie rzeczywistym. 

2. Praca zarówno na komputerach stacjonarnych i laptopach pod systemami operacyjnymi 

Windows 7, 8 i 10 oraz pod mobilnym systemem operacyjnym Android 4.0 i nowszymi 

wersjami tego systemu.  

3. Wersja mobilna oprogramowania musi współpracować z bezprzewodowymi czytnikami 

kodów kreskowych, które posiadają wbudowany mikrokomputer pracujący w oparciu 

o system operacyjny Android. 

4. Przygotowane API do udostępniania wybranych danych na stronie internetowej (statusy 

przesyłek, reklamacji, numery seryjne produktów w dostawie). 

Wymagane funkcjonalności: 

1. Możliwość tworzenia kompletów towarów z podkompletów, które mogą być także 

wielokrotnie złożone oraz ich wydawanie bez konieczności wcześniejszej kompletacji 
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podkompletów i kompletów. Za jednym kliknięciem wszystkie operacje mają wykonać się 

automatycznie i sprzedawany towar stanowiący komplet złożony z podkompletów (czasem 

wielokrotnie złożonych) ma w momencie wydawania z magazynu spowodować wydanie 

wszystkich składników z jakich został wyprodukowany. 

2. Elektroniczne, automatyczne obliczanie wymiarów i objętości przesyłek na podstawie 

zamówień od Klientów.  

3. Automatyczne przekazywanie zleceń przygotowania przesyłek wraz z ich kolejnością, 

statusem i uwagami na monitor z komputerem do pomieszczenia w którym fizycznie 

pakowane są zamówienia Klientów. 

4. Zintegrowany moduł do monitorowania przesyłek w drodze bez konieczności wchodzenia do 

zewnętrznych aplikacji firm kurierskich. 

5. Automatyczne tworzenie etykiet na produkty w tym nietypowych etykiet z logiem Klientów. 

6. Automatyczne dynamiczne pilnowanie stanów minimalnych komponentów na produkcję tak 

aby unikać braków komponentów w momencie otrzymania zamówienia. 

7. Możliwość monitorowania statusu realizacji zamówienia, planowanego czasu dostawy, a po 

wysyłce monitoringu przesyłki przez Klientów przez stronę internetową (strefa tylko dla 

Klientów). 

8. Przechowywanie w bazie danych numerów seryjnych wszystkich produkowanych urządzeń 

wraz z modułem obsługi reklamacji. 

9. Monitorowanie efektywności pracowników produkcji i realizacji przesyłek eksportowych. 

 

II. Warunki udziału w postępowaniu 

Ofertę będącą odpowiedzią na niniejsze zapytanie ma prawo złożyć każdy podmiot, który może 

dostarczyć przedmiot zamówienia opisany w punkcie I w terminie wskazanym w punkcie V oraz nie 

jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w szczególności poprzez: 

a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;  

c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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III. Kryteria oceny ofert 

Kryterium oceny oferty:  

− Cena (netto): maksymalnie 100 punktów, 

 

Punktacja za kryterium „cena” zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejscu po przecinku 

w następujący sposób: 

C. min 

P bad. C= ----------------------------- x P c max 

                             C. bad 

Gdzie: 

P bad. C – punkty za kryterium „cena” przyznane w badanej ofercie 

C. min – najniższa cena spośród badanych ofert 

C. bad – cena oferty badanej 

P c max – maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium „cena” 

 

W przypadku dostawców podających cenę w walucie obcej, oferowana kwota zostanie przeliczona 

według średniego kursu NBP  z dnia oceny ofert.  

 

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która otrzyma najwyższą punktację. 

 

IV. Sposób przygotowania oferty 

Oferta musi zawierać:  

− pełną nazwę i adres oferenta (zgodną z dokumentem rejestrowym), 

− wskazanie organu rejestrującego i numeru wpisu, 

− numer NIP – w przypadku podmiotów krajowych, 

− w przypadku podmiotów zagranicznych numer VAT UE – jeśli podmiot go nie posiada, należy 

podać uzasadnienie, 

− cenę netto, wartość podatku i stawkę VAT, cenę brutto - w przypadku braku wyodrębnienia 

podatku VAT należy podać uzasadnienie; w kalkulacji należy podać liczbę planowanych 

roboczgodzin i cenę netto jednej roboczogodziny. 

− oświadczenie o braku występowania powiązań, o których mowa w punkcie II, zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
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Oferta, która nie będzie zawierać powyższych elementów, nie będzie oceniania.  

 

V. Termin i sposób dostawy 

Oprogramowanie  ma zostać wdrożone i przetestowane na koszt Wykonawcy na urządzaniach 

Zamawiającego znajdujących się pod adresem:  

Wireless Instruments Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 27-29 

52-116 Iwiny 

Czas realizacji zamówienia: do 26 marca 2018 roku. Do tej daty oprogramowanie ma w pełni działać 

na urządzeniach Zamawiającego. 

 

VI. Istotne warunki realizacji zamówienia 

 

Płatność: po podpisaniu umowy z Wykonawcą Zamawiający zapłaci w ciągu 7 zaliczkę w wysokości 

nie więcej niż 20% wartości umowy. Pozostała należność będzie płatna w ciągu 14 dni po otrzymaniu 

końcowej faktury VAT.  

 

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert 

Ofertę można złożyć pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub osobiście. 

Wireless Instruments Sp. z o.o. 

ul. Polna 1 

52-116 Iwiny 

Faks: 71 346 50 60 

e-mail: m.gorzad@wireless-instruments.com 

Termin składnia ofert upływa w dniu 17.11.2017 (decyduje data wpływu do spółki).  

 

VIII. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień 

Szczegółowych informacji udziela Michał Gorząd, tel. 601366 369, e-mail: m.gorzad@wireless-

instruments.com 
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IX. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 

Oferta zostanie wybrana w dniu 18.11.2017 roku. Wynik zostanie opublikowany na stronie 

internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.  

 

Załączniki 

1. Wzór oświadczenia o braku występowania powiązań. 

 

 

                                        



 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – oświadczenie o braku powiązań. 

 

 

……………………………. 

                  Miejscowość, data 

 

 

 

Oświadczam, że pomiędzy Zamawiającym, tj. Wireless Instruments Sp. z o.o. 

a podmiotem, który reprezentuję, nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe 

w szczególności poprzez:  

a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;  

c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

Powyższe powiązania nie występują również pomiędzy podmiotem, który 

reprezentuję a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.  

 

 

 

Podpis osoby uprawnionej 

 


