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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

Poznań 25.06.2013 r.

PROTOKOŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA 
ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

nr 1/05/2013/OnJKnP

W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Logistyki projektu o numerze 
POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie 
w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego1 ogłaszamy wybór podmiotu mającego zrealizować usługę 
dostawy, instalacji i wdrożenia w siedzibie Zamawiającego systemu informatycznego 
klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zwanego dalej ERP lub system, 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, stanowiącą przedmiot zapytania 
ofertowego z dnia 27.05.2013 r.

Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-POKL.04.01.01-00-163/11-00 z dnia 19.09.2012 r. Źródło finansowania projektu: 
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IV Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału 
dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; 
Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
Podstawę do opracowania niniejszego protokołu, w zakresie pełnej zgodności z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI, stanowią dwa 
dokumenty: Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. oraz Wytyczne 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja zatwierdzona dnia 14.08.2012 r.

WYZSZA SZKOŁA
LOGISTYKI

PIERWSZA W POLSCE UCZELNIA LOGISTYCZNA
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1. ZAPYTANIE OFERTOWE ZOSTAŁO WYSŁANE DO 9 POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW

W DNIU 27.05.2013 r. DROGĄ MAILOWĄ:

• SAP Polska 
ul. Wołoska 5 
02-675 Warszawa 
e-mail: 'marta.swiatkiewicz-tanska@sap.com'

• Integris Systemy IT Sp. z o.o.
ul. Lutycka 1
60-415 Poznań
e-mail: 'biuro@integris.pl'; 'sprzedaz@integris.pl'

• "X-COM" Spółka Jawna 
ul. Góralska 15 G 
41-200 Sosnowiec 
e-mail: 'poczta@xc.com.pl'

• SIMPLE S.A.
ul. Bronisława Czecha 49/51
04-555 Warszawa
e-mail: 'simple@simple.com.pl'

• IBM Polska Sp. z o.o. 
ul. 1 Sierpnia 8 
02-134 Warszawa 
e-mail: 'marcin.nowakowski@pl.ibm.com'

• eDialog Sp. z o. o.
ul. Traugutta 25 lok. 405
90-113 Łódź
e-mail: 'biuro@edialog.pl'; 'marketing@edialog.pl'

• Verbis s.c. Jarosław Dawidczyk Marcin Gołębski 
ul. Służby Polsce 3 lok. 37 
02-784 Warszawa 
e-mail: 'sprzedaz@verbis.pl'

• KALASOFT Sp. z o.o.
ul. Władysława Nehringa 3
60-247 Poznań
e-mail: 'sprzedaz@kalasoft.pl'

• Advisor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 
ul. Św. Wincentego 7 
61-003 Poznań 
e-mail: 'biuro@advisor.pl'

Zapytanie ofertowe upublicznione zostało również dnia 27.05.2013 r. na stronie internetowej

Zamawiającego: www.wsl.com.pl
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2. W WYZNACZONYM TERMINIE WPŁYNĘŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY

- wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta (Zamawiającego) w odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe oraz które spełniły wszystkie warunki przygotowania i złożenia oferty opisane 

w punkcie 7.11 zapytania ofertowego nr 1/05/2013/OnJKnP (oferty uznane za ważne) wraz ze 

wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Beneficjenta oraz podaniem danych z ofert, które 

stanowią odpowiedź na kryteria oceny ofert:

Tabela 1. KRYTERIA DOSTĘPU

Lp. nazwa Oferenta 
i adres

data 
wpłynięcia 

oferty

kryterium 
dostępu A kryterium dostępu B kryterium dostępu C

1

SIMPLES.A.
ul. Bronisława
Czecha 49/51
04-555 Warszawa

2013-06-13 
przed godz. 

16.00

WSKAZANO 3 
UCZELNIE WYŻSZE 

(W TYM DWIE 
UCZELNIE 

NIEPUBLICZNE) 
1 POTWIERDZONO 
DOKUMENTAMI 

(REFERENCJE) 
ZREALIZOWANIE 

W NICH WDROŻEŃ

WSKAZANO TRZY OSOBY 
MAJĄCE TWORZYĆ ZESPÓŁ 

KONSULTANTÓW ORAZ 
KIEROWNIKA PROJEKTU 

WRAZ Z PODANIEM 
WSZYSTKICH WYMAGANYCH 

INFORMACJI DOT. TYCH 
OSÓB

OFERENT PRZEDŁOŻYŁ 
STOSOWNE OŚWIADCZENIE 

DOT. ZESPOŁU
WDROŻENIOWEGO

OFERTA SPEŁNIA WSZYSTKIE 
SZCZEGÓŁOWE, OBOWIĄZKOWE 
WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA OPISANE
W PUNKCIE 4 ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO NR 
1/05/2013/OnJKnP

OFERENT PRZEDŁOŻYŁ 
STOSOWNE OŚWIADCZENIA

ZAMAWIAJĄCY ZWERYFIKOWAŁ 
SPECYFIKACJĘ SYSTEMU ERP

Lp.
nazwa Oferenta 

i adres

data 
wpłynięcia 

oferty

spełnienie 
kryterium 
dostępu A 
TAK/NIE

spełnienie kryterium 
dostępu B 
TAK/NIE

spełnienie kryterium dostępu C 
TAK/NIE

1

SIMPLE S.A.
ul. Bronisława
Czecha 49/51
04-555 Warszawa

2013-06-13 
przed godz. 

16.00
TAK TAK TAK

Tabela 2. KRYTERIA WYBORU
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Lp-
nazwa Oferenta 

i adres

data 
wpłynięcia 

oferty

kryterium 
wyboru nr 1 

(C)

kryterium 
wyboru nr 2 

(OP)

kryterium 
wyboru nr 3 

(OC)

kryterium 
wyboru nr 4 

(L)

1

SIMPLES.A.
ul. Bronisława
Czecha 49/51 
04-555 
Warszawa

2013-06-13 
przed godz. 

16.00
871 644,00 zł 0,00 zł

186 
(szczegółowy 

podział 
punktów 
zawiera 

tabela nr 6)

1
(Oferent wskazał8 
wdrożeń, jednakże 
tylko dla jednego 
z nich przedstawił 

referencje na 
wymaganym 

wzorze)

Lp.
Nazwa Oferenta 

i adres

data 
wpłynięcia 

oferty

PUNKTY za 
kryterium 

wyboru nr 1 
(C)

PUNKTY za 
kryterium 

wyboru nr 2 
(OP)

PUNKTY za 
kryterium 

wyboru nr 3 
(OC)

PUNKTY za 
kryterium wyboru 

nr 4 
(L)

SUMA 
uzyskanych 
punktów za 

kryteria 
wyboru

(S)
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1

SIMPLE S.A. 
ul. Bronisława 
Czecha 49/51
04-555 
Warszawa

2013-06-13 
przed godz. 

16.00
45,00

20,00 
(informacja 

dodatkowa2)
30,00 5 100

2 Podstawienie do wzoru wartości zero złotych jest niemożliwe - dzielenie przez zero. Zamawiający do celów 
obliczeniowych przyjął wartość 1 - takie uproszczenie jest zgodne z założeniami przyjętymi dla tego kryterium wyboru, 
ponieważ wzór matematyczny ma zapewnić przyznanie największej liczby punktów (tj. 20 pkt.) Oferentowi, który 
zaoferuje najniższą wartość.

Tabela 3. PUN KTY DODAT KOWE (PD)

Lp. nazwa Oferenta 
i adres

data 
wpłynięcia 

oferty

warunek otrzymania punktów dodatkowych (PD)
- każdy Oferent, który w oświadczeniu wskaże spełnienie 57 i więcej wymagań 

(powyżej 80% wszystkich wymagań) otrzyma 5 punktów dodatkowych (zgodnie 
z zapisami punktu VIII zapytania ofertowego nr 1/05/2013/OnJKnP)

1

SIMPLE S.A.
ul. Bronisława 
Czecha 49/51
04-555 
Warszawa

2013-06-13 
przed godz. 

16.00

OFERENT ZADEKLAROWAŁ SPEŁNIENIE 69 DODATKOWYCH, NIEOBOWIĄZKOWYCH 
WYMAGAŃ DLA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/05/2013/OnJKnP

Lp.
Nazwa Oferenta 

i adres

data 
wpłynięcia 

oferty
PRZYZNANE PUNKTY DODATKOWE (PD)

1

SIMPLE S.A. 
ul. Bronisława 
Czecha 49/51
04-555 
Warszawa

2013-06-13 
przed godz. 

16.00
5

Tabela 4. PUN KTY UMOŻL WIAJĄCE WYBÓR OFERTY

Lp-
nazwa Oferenta 

i adres

data 
wpłynięcia 

oferty

punkty wyliczane w oparciu o wzór matematyczny: PW = S + PD
gdzie: PW - punkty umożliwiające wybór oferty; S - suma uzyskanych punktów 

za kryteria wyboru ; PD - punkty dodatkowe

1

SIMPLE S.A.
ul. Bronisława
Czecha 49/51 
04-555 
Warszawa

2013-06-13 
przed godz. 

16.00

100 + 5 = 105

3. ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ OCENY WAŻNYCH OFERT W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:

Tabela 5. KRYTERIA OCENY OFERT

Kod KRYTERIA DOSTĘPU

Aby oferta podmiotu mogła zostać 
uwzględniona w procedurze wyboru 
Wykonawcy muszą zostać spełnione 
łącznie wszystkie kryteria dostępu.

A

Oferent posiada doświadczenie z wdrożeń systemu ERP* w trzech uczelniach 
wyższych (w tym minimum w jednej niepublicznej uczelni wyższej)** które 
zakończyły się sukcesem*** w minimum dwóch obszarach funkcjonowania 
uczelni (zarządzania finansami i zarządzania kadrami)****

* wdrożenia tego samego systemu ERP, który Oferent oferuje w ramach procedury

'^TAK^ NIE
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zapytania ofertowego nr 1/05/2013/OnJKnP Zamawiającemu
* * uczelniach wyższych działających w oparciu o ustawę z dnia 27.07.2005r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
* ** wdrożenie, które zakończyło się sukcesem, jest to w przyjętej przez Zamawiającego 
definicji wdrożenie, które doprowadziło do stanu, w którym wdrożony system funkcjonuje 
w danej uczelni w momencie wystawiania referencji Oferentowi (załącznik nr 12 do 
zapytania ofertowego nr 1/05/2013/OnJKnP)
****wdrożenie systemu ERP o funkcjonalności odnoszącej się do dwóch obszarów- 
zarządzania finansami uczelni i zarządzania kadrami uczelni

B

Oddelegowanie do realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego 
minimum 3-osobowego zespołu konsultantów, z których każdy posiada 
wykształcenie wyższe, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe we 
wdrożeniach systemów odpowiadających funkcjonalnością przedmiotowi 
zamówienia, oraz brał udział w minimum jednym projekcie informatycznym, 
dotyczącym wdrożenia zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie 
w jednostce szkolnictwa wyższego, działającej w oparciu o Ustawę z dnia 
27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym, oraz oddelegowanie kierownika 
projektu z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym w roli kierownika 
projektu, zdanym egzaminem z metodyki Prince 2 lub równoważnym, 
poświadczającym wiedzę z zakresu prowadzenia projektów, z doświadczeniem 
w realizacji co najmniej jednego projektu wdrożenia zintegrowanego systemu 
wspomagającego zarządzanie w jednostce szkolnictwa wyższego, działającej w 
oparciu o Ustawę z dnia 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym, o wartości 
nie mniejszej niż 600 000 zł netto.

^TAK^ NIE

C

Oferta spełnia wszystkie szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla przedmiotu 
zamówienia opisane w punkcie 4 zapytania ofertowego nr 1/05/2013/OnJKnP 
oraz we właściwych załącznikach (załączniki nr 1, 2, 3, 4 do zapytania 
ofertowego nr 1/05/2013/OnJKnP).

^AKj)
NIE

Lp. KRYTERIA WYBORU Waga kryterium / PUNKTU

1

Cena (C)
Cena uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
niniejszego zapytania ofertowego zgodnie ze wszystkimi wymaganiami 
obowiązkowymi oraz zadeklarowanymi przez Oferenta wymaganiami 
nieobowiązkowymi. Cena podana w PLN, zaokrąglona do dwóch miejsc po 
przecinku, zawierająca podatek VAT.

45

2

Wysokość opłat użytkowych i serwisowych systemu za 1 rok eksploatacji 
systemu po zakończeniu wdrożenia (OP)

Kwota podana w PLN, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca 
podatek VAT.

Zgodnie z punktem 3. Vlll.b zapytania ofertowego nr 1/05/2013/OnJKnP, w 
okresie co najmniej 3 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia opłaty, wymiar i zakres usług serwisowych nie zmienią 
się. Jednocześnie Wykonawca oświadczy wraz z podpisaniem umowy na 
wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego, iż w tym okresie cena 
opieki serwisowej nie przekroczy kwoty zaoferowanej w złożonej przez niego 
ofercie (cena podana w drugim kryterium wyboru - szczegółowe zasady wyboru 
oferty zawiera punkt 7 zapytania ofertowego nr 1/05/2013/OnJKnP) za 
wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający zakupi inne elementy systemu nieobjęte 
niniejszym zapytaniem ofertowym od Wykonawcy, które również powinny zostać 
objęte opieką. Zamawiający dopuszcza raz w roku waloryzację ceny opieki 
serwisowej o wskaźnik rocznej inflacji ogłoszony przez Główny Urząd 
Statystyczny za rok ubiegły.

20
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3

Ocena funkcjonalności oferowanego systemu wystawiona przez Komisję 
Oceny Merytorycznej Zamawiającego (OC)

Proces oceny został opisany w punkcie 5 zapytania ofertowego nr 
1/05/2013/OnJKnP.

Informacje o przebiegu procesu oceny oraz szczegółowy podział punktów 
zawiera tabela nr 6 niniejszego protokołu.

30

4

Liczba zrealizowanych przez oferenta wdrożeń systemu ERP* w 
uczelniach wyższych** które zakończyły się sukcesem*** w minimum 
dwóch obszarach funkcjonowania uczelni (zarządzania finansami i 
zarządzania kadrami)**** (L)

Jest to liczba wdrożeń ponad trzy wdrożenia wymagane przez kryterium dostępu 
Kod A.

* wdrożenia tego samego systemu ERP, który Oferent oferuje w ramach 
niniejszej procedury zapytania ofertowego Zamawiajgcemu
* * uczelniach wyższych działających w oparciu o ustawę z dnia 27.07.2005r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póżn. zm.)
* ** wdrożenie, które zakończyło się sukcesem, jest to w przyjętej przez 
Zamawiającego definicji wdrożenie, które doprowadziło do stanu, w którym 
wdrożony system funkcjonuje w danej uczelni w momencie wystawiania 
referencji Oferentowi (załącznik nr 12 do niniejszego zapytania ofertowego) 
****wdrożenie systemu ERP o funkcjonalności odnoszącej się do dwóch 
obszarów - zarządzania finansami uczelni i zarządzania kadrami uczelni

Dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium muszą stanowić załącznik 
do formularza ofertowego.

5

5 Suma (S) 100
PUNKTY DODATKOWE (PD)

a. Każdy Oferent, zgodnie z zapisami punktu 6 zapytania ofertowego nr 1/05/2013/OnJKnP, może zaoferować 
Zamawiającemu dodatkową, nieobowiązkową funkcjonalność systemu - Oferent spośród katalogu 71 wymagań 
może wskazać jeden lub więcej (maksymalnie 71) elementów, które posiada oferowany przez niego system lub 
będzie posiadać w momencie wdrożenia, przy czym Wykonawca zostanie rozliczony z wdrożenia wszystkich 
zadeklarowanych dodatkowych funkcjonalności systemu.

b. Wszystkie 71 wymagań wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 1/05/2013/OnJKnP 
(załącznik pt. „Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania dla trzech Modułów ERP").

c. Deklaracja Oferenta co do spełniania dodatkowych, nieobowiązkowych wymagań musi zostać dokonana w formie 
wypełnienia oświadczenia, którego wzór do podpisania stanowi załącznik numer 14 do zapytania ofertowego 
nr 1/05/2013/OnJKnP (załącznik pt. „OŚWIADCZENIE - dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania").

d. Każdy Oferent, który w oświadczeniu wskaże spełnienie 57 i więcej wymagań (powyżej 80% wszystkich wymagań) 
otrzyma 5 punktów dodatkowych (punkty uwzględniono w ostatecznym wyborze oferty).

e. Oferenci niedołączający do formularza ofertowego wypełnionego załącznika numer 14 lub/i deklarujący 56 i mniej 
wymagań nie otrzymają żadnych dodatkowych punktów.

f. Maksymalna liczba punktów za kryteria wyboru łącznie z punktami dodatkowymi wynosi 105 punktów.

Uzasadnienie kryteriów dostępu:
• Kryterium dostępu Kod A: w ocenie Zamawiającego właściwą realizację przedmiotu zapytania 

ofertowego może zapewnić jedynie podmiot charakteryzujący się konkurencyjnością na rynku 
komercyjnym - o sile tej konkurencyjności świadczy ilość wykonywanych zleceń (zakończonych 
sukcesem wdrożeń). Skuteczna realizacja przedmiotu zamówienia wymaga dużego doświadczenia we 
współpracy z uczelniami wyższymi, albowiem specyfika funkcjonowania szkoły wyższej pod względem 
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uwarunkowań prawnych, świadczonych usług oraz zarządzania organizacją wymaga bardzo 
wyspecjalizowanego podejścia do zagadnienia wdrażania systemów informatycznych w tych 
podmiotach. Efektywna realizacja projektu i tym samym przedmiotu zapytania ofertowego wymaga 
skorzystania z usługi podmiotu posiadającego już doświadczenie we współpracy ze szkołami wyższymi 
- wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia wdrożenia ze względu na nieznajomość uwarunkowań 
funkcjonowania szkoły wyższej przez podmiot realizujący przedmiot zapytania ofertowego. Ponieważ 
Zamawiający jest niepubliczną uczelnią wyższą, a specyfika funkcjonowania uczelni publicznych i 
niepublicznych jest inna, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie z wdrożenia 
systemu ERP (tego samego systemu, który oferowany jest Zamawiającemu) w minimum jednej uczelni 
niepublicznej.
Kryterium dostępu Kod B: w ocenie Zamawiającego, jedyną możliwością zapewnienia sukcesu 
wdrożenia zintegrowanego systemu klasy ERP w jednostce edukacyjnej jest zgrany i doświadczony 
zespół analityków - wdrożeniowców, rozumiejących potrzeby i specyfikę rynku edukacyjnego znacznie 
różniącego się od wdrożeń na rynku komercyjnym. Istotny jest również udział doświadczonego 
Kierownika Projektu, który koordynował już niejednokrotnie wdrożenia dużych projektów 
wymagających zgrania i dyscypliny w zespole, mając świadomość złożoności i stopnia skomplikowania 
wymagań koniecznych do wdrożenia w niewielkim przedziale czasu, przy których osoba kierująca bez 
odpowiedniej wiedzy stanowiłaby realne zagrożenie dla powodzenia tego projektu.
Kryterium dostępu Kod C: pomimo iż każdy Oferent musi wraz z formularzem ofertowym dostarczyć 
oświadczenie o spełnieniu wszystkich szczegółowych, obowiązkowych wymagań dla przedmiotu 
zamówienia opisanych w punkcie 4 niniejszego zapytania ofertowego oraz we właściwych załącznikach 
(załączniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego zapytania ofertowego) Zamawiający, zakładając pełną dobrą wolę 
Oferentów, musi dokonać jednak dodatkowej weryfikacji funkcjonalności systemu na podstawie 
analizy specyfikacji systemu, ponieważ złożoność poszczególnych wymagań oraz ich specyfika 
wynikająca z zaprojektowania ich dla niepublicznej uczelni wyższej mogą doprowadzić do omyłkowego 
ich zinterpretowania przez Oferentów. Kryterium to ma zapewnić wybór Oferenta, który dysponuje 
na tyle specjalistyczną wiedzą w zakresie wdrożeń systemów informatycznych, aby uniknąć 
jakiejkolwiek pomyłki-zapewni to najwyższy poziom wykonania przedmiotu zamówienia.

4. PUNKTY UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR OFERTY WYLICZONE ZOSTAŁY W OPARCIU O WZÓR

MATEMATYCZNY: PW = S + PD

gdzie:
PW - punkty umożliwiające wybór oferty
S - suma uzyskanych punktów za kryteria wyboru
PD - punkty dodatkowe

• Suma uzyskanych punktów za kryteria wyboru
S=C+OP+OC+L
gdzie:
C- punkty za cenę,
OP - punkty za wysokość opłat użytkowych i serwisowych systemu za 1 rok eksploatacji 
systemu po zakończeniu wdrożenia
OC - punkty za ocenę funkcjonalności oferowanego systemu wystawioną przez Komisję 
Oceny Merytorycznej Zamawiającego
L - punkty za liczbę zrealizowanych wdrożeń systemu ERP w uczelniach wyższych, które 
zakończyły się sukcesem w minimum dwóch obszarach funkcjonowania uczelni (zarządzania 
finansami i zarządzania kadrami)

• Kryterium wyboru Ip. 1: St
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C = (C min / C of.) x 45
gdzie:
C min - najniższa cena wg formularza ofertowego spośród wszystkich złożonych ofert,
C of. - zaoferowana cena wg formularza ofertowego danej oferty,
C- liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę.

• Kryterium wyboru Ip. 2:
OP = (OP min / OP of.) x 20
gdzie:
OP min - najniższe opłaty użytkowe i serwisowe systemu za 1 rok eksploatacji systemu po 
zakończeniu wdrożenia wg formularza ofertowego spośród wszystkich złożonych ofert,
OP of. - zaoferowane opłaty użytkowe i serwisowe systemu za 1 rok eksploatacji systemu po 
zakończeniu wdrożenia wg formularza ofertowego danej oferty,
OP - liczba punktów przyznana danej ofercie za wysokość opłat użytkowych i serwisowych 
systemu za 1 rok eksploatacji systemu po zakończeniu wdrożenia.

• Kryterium wyboru Ip. 3:
OC = (OC of / OC max) x 30
gdzie:
OC max. - najlepsza ocena funkcjonalności systemu wystawiona przez Komisję Oceny 
Merytorycznej Zamawiającego spośród wszystkich ocen.
OC of. - ocena funkcjonalności systemu wystawiona przez Komisję Oceny Merytorycznej 
Zamawiającego danej ofercie.
OC - liczba punktów przyznana danej ofercie za ocenę funkcjonalności oferowanego systemu 
wystawioną przez Komisję Oceny Merytorycznej Zamawiającego.

• Kryterium wyboru Ip. 4:
L = (L of / L max) x 5
gdzie:
L max. - największa liczba zrealizowanych wdrożeń systemu ERP w uczelniach wyższych, 
które zakończyły się sukcesem w minimum dwóch obszarach funkcjonowania uczelni 
(zarządzania finansami i zarządzania kadrami), wg formularza ofertowego spośród wszystkich 
złożonych ofert,
L of. - liczba zrealizowanych wdrożeń systemu ERP w uczelniach wyższych, które zakończyły 
się sukcesem w minimum dwóch obszarach funkcjonowania uczelni (zarządzania finansami 
i zarządzania kadrami), wg formularza ofertowego danej oferty,
L - liczba punktów przyznana danej ofercie za liczbę zrealizowanych wdrożeń systemu ERP 
w uczelniach wyższych, które zakończyły się sukcesem w minimum dwóch obszarach 
funkcjonowania uczelni (zarządzania finansami i zarządzania kadrami).

Jest to liczba wdrożeń ponad trzy wdrożenia wymagane przez kryterium dostępu Kod A.

5. OCENA FUNKCJONALNOŚCI OFEROWANEGO SYSTEMU

- cały proces oceny funkcjonalności oferowanych systemów został przeprowadzony zgodnie ze 

wszystkimi zapisami punktu 5 zapytania ofertowego nr 1/05/2013/OnJKnP,

- do oceny zostały dopuszczone oferty, które spełniły wszystkie warunki określone w punkcie

5.1 zapytania ofertowego nr 1/05/2013/OnJKnP, St
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-wykaz i charakterystyka zrealizowanych spotkań z Oferentami:

• spotkanie z Oferentem SIMPLE S.A. / data spotkania: 20.06.2013 r. (czwartek) / czas 

spotkania: od godziny 12:00 do godziny 16:00 (4 godziny) / obecni na spotkaniu 

przedstawiciele Zamawiającego: członkowie Komisji Oceny Merytorycznej 

Zamawiającego (Kierownik Działu Kadr i Płac Anna Michniewicz; Referent ds. Kadr i Płac 

mgr Małgorzata Gródecka; Kanclerz doc. dr inż. Ireneusz Fechner; Dyrektor 

Administracyjny mgr Wojciech Zalewski; Kwestor mgr Jerzy Lewandowski; Vice-Kwestor 

Violetta Kryk) oraz trzech członków Personelu Zarządzającego projektem (Kierownik 

projektu mgr Bartosz Osmolą; Specjalista ds. rozliczeń i ewaluacji mgr Mateusz 

Michalski, Specjalista ds. informatycznych projektu mgr inż. Maciej Niemir) / obecni na 

spotkaniu przedstawiciele Oferenta: osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta 

na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Spółki SIMPLE S.A. z dnia 04.06.2013r. Rafał 

Piórkowski; personel merytoryczny Oferenta: Andrzej Kuś, Jarosław Sokalski / 

członkowie Komisji Oceny Merytorycznej Zamawiającego zgodnie potwierdzili 

dopełnienie przez Oferenta wszystkich warunków prezentacji systemu ERP określonych 

w punkcie 5 zapytania ofertowego nr 1/05/2013/OnJKnP,

-objaśnienie skali oceny:

• 1 punkt - nieodpowiednia funkcjonalność,

• 2 punkty - dopuszczająca funkcjonalność,

• 3 punkty - dostateczna funkcjonalność,

• 4 punkty-dobra funkcjonalność,

• 5 punktów - bardzo dobra funkcjonalność,

-wyniki punktowe oceny funkcjonalności oferowanych systemów:

Tabela 6. OCENA FUNKCJONALNOŚCI OFEROWANYCH SYSTEMÓW

Lp-
nazwa 

Oferenta 
i adres

Nazwa 
ocenianego 

modułu 
ERP

Imię i nazwisko 
osoby 

oceniającej

Numer 
zadania

Liczba punktów 
przyznanych za 
dane zadanie

Suma wszystkich 
punktów 

przyznanych danej 
ofercie (maksymalnie 
210 / minimalnie 42)

1

SIMPLES.A.
ul. Bronisława 
Czecha 49/51 
04-555 
Warszawa

Moduł 
Kadrowo- 
Płacowy

Kierownik Działu 
Kadr i Płac 

Anna Michniewicz

1 5

186

2 5
3 4
4 4
5 5
6 4
7 3
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Referent ds. Kadr 
i Płac mgr 

Małgorzata 
Gródecka

1 5
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
7 4

Moduł 
Zarządzania 
Majątkiem

Kanclerz 
doc. dr inż. 

Ireneusz Fechner

8 5
9 5

10 4
11 5
12 5
13 5
14 4

Dyrektor 
Administracyjny 

mgr Wojciech 
Zalewski

8 4
9 5

10 3
11 4
12 4
13 5
14 3

Moduł 
Finansowo- 

Księgowy

Kwestor mgr Jerzy 
Lewandowski

15 5
16 5
17 5
18 4
19 4
20 5
21 5

Vice-Kwestor
Violetta Kryk

15 5
16 5
17 5
18 4
19 4
20 5
21 5

6. WYBÓR OFERTY

Dnia 25.06.2013 r. zespół składający się z Kierownika projektu nr POKL.04.01.01-00-163/11 mgr 

Bartosza Osmoli, Specjalisty ds. rozliczeń i ewaluacji mgr Mateusza Michalskiego, Specjalisty 

ds. informatycznych mgr inż. Macieja Niemira, określił wartości punktowe kryteriów wyboru, 

zweryfikował możliwości przyznania punktów dodatkowych oraz dokonał ostatecznego wyboru 

najkorzystniejszej oferty (praca zespołu odbyła się w siedzibie Zamawiającego). Praca zespołu 

odbyła się pod nadzorem KANCLERZA WSL doc. dr inż. Ireneusza Fechnera.
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W wyniku tych prac przyznano ofertom następujące ilości punktów:

• OFERTA Ip.l SIMPLES.A.

ul. Bronisława Czecha 49/51

04-555 Warszawa

Ilość przyznanych punktów: 105,00

25 CZERWCA 2013 r. W TRAKCIE PRAC WSKAZANEGO POWYŻEJ ZESPOŁU WYBRANO 
NASTĘPUJĄCĄ OFERTĘ ZE WZGLĘDU NA UZYSKANIE NAJWIĘKSZEJ LICZBY PUNKTÓW:

OFERTA Ip.l SIMPLES.A.
ul. Bronisława Czecha 49/51
04-555 Warszawa
Ilość przyznanych punktów: 105,00

ZAMAWIAJĄCY WYBRAŁ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKAŁA NAJWYŻSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW (OFERTA 
NAJKORZYSTNIEJSZA) W OPARCIU O OKREŚLONE W ZAPYTANIU OFERTOWYM KRYTERIA3.

Postępowanie prowadzone zostało zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie wskazanych 
kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania 
oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium 
„oferty najkorzystniejszej ekonomicznie".

7. INFORMACJE DODATKOWE

-Zamawiający zgodnie z punktem 10.VI zapytania ofertowego nr 1/05/2013/OnJKnP uzależnia 

kwestię podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z firmą SIMPLE S.A. 

od negocjacji cenowych mających na celu zmniejszenie zaoferowanej kwoty do pułapu środków 

jakimi dysponuje Zmawiający w ramach budżetu projektu numer POKL.04.01.01-00-163/11 

(projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego),

- wskazane powyżej negocjacje cenowe z firmą SIMPLE S.A. będą dotyczyć tylko i wyłącznie 

kwestii kosztowych (zmniejszenia wartości zlecenia), przedmiotem negocjacji nie będą 

w żadnym zakresie zapisy zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP (zmianie nie ulegnie 

żaden element mogący mieć wpływ na złożenie ofert przez inne podmioty; Zamawiający 

zaproponuje firmie SIMPLE S.A. wykonanie przez nią przedmiotu zamówienia w takim zakresie 

jaki wynika z zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP oraz oferty złożonej 

w odpowiedzi na to zapytanie po kosztach mniejszych niż przedstawione w ofercie),
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- zakończenie negocjacji cenowych z firmą SIMPLE S.A. niepowodzeniem będzie skutkować 

odstąpieniem od podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia i dalej 

przygotowaniem nowego postępowania zapytania ofertowego,

- firma SIMPLE S.A. w złożonej ofercie zastrzegła informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa powołując się na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik 

numer IV do niniejszego protokołu); Zamawiający nie podlega przepisom PZP, jednakże 

uszanuje wolę Oferenta nie upubliczniając danych wrażliwych firmy (stosownym 

oświadczeniem Zamawiający potwierdzi, iż zastrzeżone dane spełniają wszystkie wymagania 

zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP - załącznik numer V do niniejszego protokołu), 

- w dniu 07.06.2013 r. (godz. 17:29) drogą mailową wpłynęły do Zamawiającego pytania 

dotyczące zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP (32 pytania); dnia 11.06.2013 r. 

Zamawiający ustosunkował się do wszystkich pytań - pismo zawierające wszystkie pytania 

i odpowiedzi zostało upowszechnione na stronie internetowej Zamawiającego 

(www.wsl.com.pl) oraz zostało wysłane drogą mailową do 7 potencjalnych wykonawców 

(2 firmy mailowo przed tą datą poinformowały Zamawiającego, że nie są zainteresowane 

składaniem oferty) - pismo z pytaniami i odpowiedziami stanowi załącznik numer VI do 

niniejszego protokołu.

8. ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

NR 1/05/2013/OnJKnP

Załącznik nr I - potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania ofertowego na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.wsl.com.pl (zrzuty ekranu komputera)

Załącznik nr II - oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz z oświadczeniem 

Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

Załącznik nr III - oświadczenie o braku powiązań z Oferentami (podmioty, które złożyły ofertę) 

Zamawiającego podpisane przez osobę wykonującą w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy (podpis 

kierownika projektu - Bartosz Osmolą)

Załącznik nr IV - zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (zastrzeżenie 

firmy SIMPLE S.A.)
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Załącznik nr V - oświadczenie o spełnieniu przez zastrzeżone dane z oferty firmy SIMPLE S.A. 

wszystkich wymagań zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP podpisane przez osobę 

wykonującą w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy (podpis kierownika projektu - Bartosz 

Osmolą)

Załącznik nr VI - pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 

(pismo z dnia 11.06.2013 r.)

9. UPUBLICZNIENIE PROTOKOŁU Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

NR 1/05/2013/OnJKnP

Niniejszy protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego wraz z załącznikami zostanie rozesłany 

do wszystkich Oferentów (podmiotów, które złożyły ofertę) poprzez pocztę elektroniczną 

na adresy mailowe, z których otrzymano oferty oraz poprzez pocztę tradycyjną na adresy podane 

w ofertach (przesyłki za potwierdzeniem odbioru). W przypadku błędnego wskazania adresu, 

lub nie odebrania przesyłki i jej zwrotu do Zamawiającego przesyłka nie będzie ponownie wysyłana 

-wysyłka nastąpi najpóźniej w terminie do trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia procedury 

zapytania ofertowego.

Niniejszy protokół wraz z załącznikami zostaje upubliczniony również na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.wsl.com.pl

Wszystkie postanowienia protokołu zatwierdza: 

/ data i podpis - KANCLERZ WSL doc. dr inż. Ireneusz Fechner /

/ data i podpis - KIEROWNIK PROJEKTU mgr Bartosz Osmolą /
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/ data i podpis - SPECJALISTA DSJ^OZLICZEŃ I EWALUACJI mgr Mateusz Michalski /

Dodatkowych informacji udziela: Bartosz Osmolą, tel. 061 850-47-75
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