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Załącznik 8 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1

1 Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakośd, kurs na przyszłośd - wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe numer 1/05/2013/OnJKnP w sprawie dostawy, 
instalacji i wdrożenia w siedzibie Zamawiającego systemu informatycznego klasy ERP 
(ang. Enterprise Resource Planning) zwanego dalej ERP lub system w ramach 
projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakośd, kurs na 
przyszłośd - wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i 
Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, składamy niniejszą ofertę.

1) DANE OFERENTA:

PEŁNA NAZWA OFERENTA I JEGO FORMA PRAWNA

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ

TEL/FAX:................................................................................................................................................

E-MAIL:.................................................................................................................................................

NIP........................................................................................................................................................

OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY
(osoba mogąca udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oferty, w tym w szczególności 
dotyczące funkcjonalności systemu)

IMIĘ I NAZWISKO:..................................................................................................................................

TEL. KONTAKTOWY:...............................................................................................................................

E-MAIL:.................................................................................................................................................

- każda strona niniejszej oferty musi zostad zaparafowana -
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2) KRYTERIA DOSTĘPU :2

a) Kryterium dostępu - kod A
Oferent posiada doświadczenie z wdrożenia systemu ERP* w trzech uczelniach wyższych (w tym 
minimum w jednej niepublicznej uczelni wyższej)** które zakooczyły się sukcesem*** w minimum 
dwóch obszarach funkcjonowania uczelni (zarządzania finansami i zarządzania kadrami)****
* wdrożenia tego samego systemu ERP, który Oferent oferuje w ramach niniejszej procedury zapytania ofertowego 
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 zakooczyło 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
****wdrożenie systemu ERP o funkcjonalności odnoszącej się do dwóch obszarów - zarządzania finansami uczelni 
i zarządzania kadrami uczelni

Oferent do niniejszej oferty dołącza trzy dokumenty, tj. REFERENCJE OD TRZECH UCZELNI 
WYŻSZYCH - w tym minimum jednej niepublicznej uczelni wyższej. Wzór formularza dla 
REFERENCJI stanowi załącznik numer 12 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP.

Oferent poinformował osoby wystawiające referencje o możliwości kontaktu telefonicznego ze 
strony Zamawiającego (Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu) w celu potwierdzenia 
referencji.

Wy caz uczelni wyższych, od których Oferent przed kłada referencje.

Lp. Pełna nazwa uczelni wraz z 
adresem

Rodzaj' uczelni: 
uczelnia publiczna / 

uczelnia niepubliczna

Imię i nazwisko osoby 
wystawiającej' referencje

Tel. kontaktowy do 
osoby wystawiającej 

referencje
1

2

3

b) Kryterium dostępu - kod 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 
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2 zgodnie z punktem 7.V zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP
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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.

Oferent do niniejszej oferty dołącza OŚWIADCZENIE podpisane przez osobę upoważnioną, 
do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Oferenta, iż na potrzeby realizacji przedmiotu 
zapytania ofertowego nr 1/05/2013/OnJKnP oddelegowany zostanie zespół wdrożeniowy 
(zespół konsultantów) spełniający wszystkie powyższe wymagania. Wzór oświadczenia 
do podpisania stanowi załącznik numer 13 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP.

Oferent poinformował osoby wskazane jako osoby predysponowane do utworzenia zespołu 
wdrożeniowego o możliwości kontaktu telefonicznego ze strony Zamawiającego (Wyższa Szkoła 
Logistyki z siedzibą w Poznaniu) w celu potwierdzenia ich kompetencji.

Wykaz osób predysponowanych do utworzenia zespołu wdrożeniowego.

- minimum 3-osobowy zespół konsultantów

Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie

Pełna nazwa uczelni wyższej' działającej' w 
oparciu o Ustawę z dnia 27.07.2005r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym, w której' dana osoba 
realizowała proj'ekt informatyczny, dotyczący 

wdrożenia zintegrowanego systemu 
wspomagającego zarządzanie.

Tel. kontaktowy do 
danej' osoby

1

2

3

- kierownik projektu

Lp.
Imię i nazwisko 

kierownika 
proj'ektu

Wykaz proj'ektów 
informatycznych, dotyczących 

wdrożenia zintegrowanego 
systemu wspomagającego 

zarządzanie - podanie nazwy

Data zdania 
egzaminu z 
metodyki 

Prince 2 lub 
nazwa i data

Pełna nazwa uczelni 
wyższej' działającej' w 

oparciu o Ustawę z dnia 
27.07.2005r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym, w

Tel. kontaktowy 
do danej' osoby
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projektu, nazwy podmiotu, u 
którego realizowany był projekt 

oraz czasu rozpoczęcia i 
zakooczenia realizacji projektu 

- koniecznośd udowodnienia tym 
wykazem pięcioletniego 

doświadczenia w kierowaniu 
projektami

innego 
równoważnego 

egzaminu 
poświadczające 

go wiedzę z 
zakresu 

prowadzenia 
projektów

której dana osoba 
realizowała projekt 

informatyczny, dotyczący 
wdrożenia 

zintegrowanego systemu 
wspomagającego 

zarządzanie.

Projekt o wartości nie 
mniejszej niż 600 000 zł 

netto
1
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c) Kryterium dostępu - kod C
Oferta spełnia wszystkie szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla przedmiotu zamówienia 
opisane w punkcie 4 zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP oraz w załącznikach nr 1, 2, 
3, 4 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP.

Oferent do niniejszej oferty dołącza OŚWIADCZENIE podpisane przez osobę upoważnioną 
do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Oferenta, o spełnieniu wszystkich wskazanych 
powyżej wymagao. Wzór oświadczenia do podpisania stanowi załącznik numer 11 do zapytania 
ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP.

Oferent poinformował osobę wskazaną do kontaktów w punkcie I niniejszej oferty 
o możliwości kontaktu telefonicznego ze strony Zamawiającego (Wyższa Szkoła Logistyki z 
siedzibą w Poznaniu) w celu rozstrzygnięcia sytuacji, w której Specjalista ds. informatycznych 
projektu Pan Maciej Niemir, w trakcie weryfikacji specyfikacji systemu dostarczonej przez 
Oferenta stwierdzi, iż zapisy tej specyfikacji nie potwierdzają spełnienia któregokolwiek ze 
szczegółowych, obowiązkowych wymagao. Specjalista ten będzie telefonicznie weryfikowad z 
osobą wskazaną przez Oferenta dany przypadek. Jeżeli dana osoba reprezentująca Oferenta nie 
będzie w stanie udowodnid spełnienia danego lub danych wymagao, Zamawiający stwierdzi 
niespełnienie niniejszego kryterium dostępu.

3) KRYTERIA OCENY :3

3 zgodnie z punktem 7.VII zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP
4 Cena musi zawierad podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku 
VAT należy do obowiązków Oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
W przypadku błędnego obliczenia podatku VAT Zamawiający nie uzna tego za oczywistą pomyłkę.

a) Kryterium oceny - kryterium lp. 1 (C)
Cena uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego 
numer 1/05/2013/OnJKnP zgodnie z wszystkimi wymaganiami obowiązkowymi oraz 
zadeklarowanymi przez Oferenta wymaganiami nieobowiązkowymi. Cena podana w PLN, 
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca podatek VAT4.

Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ ŁĄCZNĄ BRUTTO (Z VAT)

słownie (................................................................................................................................. )

Uszczegółowienie wyceny:
- wartośd netto w PLN:..................................................

- VAT:..............................................................................
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b) Kryterium oceny - kryterium lp.2 (OP)
Wysokośd opłat użytkowych i serwisowych systemu za 1 rok eksploatacji systemu po zakooczeniu 
wdrożenia. Kwota podana w PLN, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca podatek 
VAT5.
Zgodnie z punktem 3.VIII.b zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP w okresie co najmniej 
3 lat od dnia podpisania protokołu odbioru koocowego przedmiotu zamówienia opłaty, wymiar 
i zakres usług serwisowych nie zmienią się. Jednocześnie Wykonawca oświadczy wraz 
z podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP, 
iż w tym okresie cena opieki serwisowej nie przekroczy kwoty zaoferowanej 
w złożonej przez niego ofercie za wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający zakupi inne elementy 
systemu nieobjęte niniejszym zapytaniem ofertowym od Wykonawcy, które również powinny 
zostad objęte opieką. Zamawiający dopuszcza raz w roku waloryzację ceny opieki serwisowej 
o wskaźnik rocznej inflacji ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny za rok ubiegły.

Wysokośd opłat użytkowych i serwisowych systemu za 1 rok eksploatacji systemu 
po zakooczeniu wdrożenia - KWOTA ŁĄCZNA BRUTTO (Z VAT)

słownie (................................................................................................................................ )

Uszczegółowienie wyceny:
- wartośd netto w PLN:..................................................

- VAT:.............................................................................

c) Kryterium oceny - kryterium lp.3 (OC)
Ocena funkcjonalności oferowanego systemu wystawiona przez Komisję Oceny Merytorycznej 
Zamawiającego (OC).
Proces oceny został opisany w punkcie 5 zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP.

Oferent przyjmuje wszystkie warunki przeprowadzenia procesu oceny opisane w punkcie 5 
zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP

d) Kryterium oceny - kryterium lp.4 (L)
Liczba zrealizowanych przez oferenta wdrożeo systemu ERP* w uczelniach wyższych** które 
zakooczyły się sukcesem*** w minimum dwóch obszarach funkcjonowania uczelni (zarządzania 
finansami i zarządzania kadrami)**** (L)
Jest to liczba wdrożeo ponad trzy wdrożenia wymagane przez kryterium dostępu Kod A.
* wdrożenia tego samego systemu ERP, który Oferent oferuje w ramach niniejszej procedury zapytania ofertowego 
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.).

5 Kwota musi zawierad podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku 
VAT należy do obowiązków Oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
W przypadku błędnego obliczenia podatku VAT Zamawiający nie uzna tego za oczywistą pomyłkę. St
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* ** wdrożenie, które zakooczyło 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.
****wdrożenie systemu ERP o funkcjonalności odnoszącej się do dwóch obszarów - zarządzania finansami uczelni 
i zarządzania kadrami uczelni.

Wykaz uczelni wyższych, od których Oferent przedkłada referencje - nie mogą to byd uczelnie 
już wskazane w punkcie 2 niniejszej oferty (dot. kryterium dostępu - kod a)_________________

Lp. Pełna nazwa uczelni wraz z adresem Imię i nazwisko osoby 
wystawiającej' referencje

Tel. kontaktowy do osoby 
wystawiającej referencje

1

2

3

4
5
6

Oferent do niniejszej oferty dołącza REFERENCJE od wskazanych powyżej uczelni (wzór 
formularza dla REFERENCJI stanowi załącznik numer 12 do zapytania ofertowego numer 
1/05/2013/OnJKnP.)

Oferent poinformował osoby wystawiające referencje o możliwości kontaktu telefonicznego 
ze strony Zamawiającego (Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu) w celu potwierdzenia 
referencji.

4) PUNKTY DODATKOWE :6

Każdy Oferent zgodnie z zapisami punktu 6 zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP może 
zaoferowad Zamawiającemu dodatkową, nieobowiązkową funkcjonalnośd systemu - Oferent 
spośród katalogu 71 wymagao może wskazad jeden lub więcej (maksymalnie 71) elementów, które 
posiada oferowany przez niego system lub będzie posiadad w momencie wdrożenia, przy czym 
Wykonawca zostanie rozliczony z wdrożenia wszystkich zadeklarowanych dodatkowych 
funkcjonalności systemu. Wszystkie 71 wymagao wraz z ich opisem, zawiera załącznik nr 5 
do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP.
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Każdy Oferent, który w oświadczeniu wskaże spełnienie 57 i więcej wymagao (powyżej 80% 
wszystkich wymagao) otrzyma 5 punktów dodatkowych (punkty uwzględniane w ostatecznym 
wyborze oferty).

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

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

Jeżeli Oferent decyduje się na zaoferowanie Zamawiającemu dodatkowej, nieobowiązkowej 
funkcjonalności systemu dołącza do niniejszej oferty OŚWIADCZENIE podpisane przez osobę 
upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Oferenta, zawierające tę 
deklarację. Wzór oświadczenia do podpisania stanowi załącznik numer 14 do zapytania 
ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP.

5) ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY :7

Ponad już wymienione w punktach 2, 3, 4 niniejszej oferty załączniki (oświadczenie, referencje) 
Oferent musi dołączyd do niniejszej oferty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wraz z odpisem pełnomocnictwa 
potwierdzający uprawnienie dla osoby do podejmowania wiążących decyzji w imieniu danego 
Oferenta, która podpisuje formularz ofertowy,
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent 
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert,
- podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Oferenta 
oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym; wzór oświadczenia do podpisania stanowi 
załącznik numer 9 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP (załącznik pt. 
„OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym”),
- podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Oferenta 
oświadczenie o spełnieniu wszystkich ogólnych, obowiązkowych wymagao dla przedmiotu 
zamówienia opisanych w punkcie 3 zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP; wzór 
oświadczenia do podpisania stanowi załącznik numer 10 do zapytania ofertowego numer 
1/05/2013/OnJKnP (załącznik pt. „OŚWIADCZENIE - ogólne, obowiązkowe wymagania”),
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- specyfikacja techniczna i funkcjonalna oferowanego systemu ERP w formie, jaką dysponuje 
dany Oferent (Zamawiający nie jest w stanie narzucid wszystkim oferentom jednej formy opisu 
oferowanego systemu, ze względu na złożonośd tego rodzaju specyfikacji oraz fakt, iż większośd 
produktów już posiada takie specyfikacje); specyfikacja ta musi jednak obowiązkowo umożliwiad 
potwierdzenie spełnienia wszystkich szczegółowych wymagao dla przedmiotu zamówienia 
opisanych w punkcie 4 zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP oraz w załącznikach nr 1, 
2, 3, 4 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP.

6) OŚWIADCZENIE DO FORMULARZA OFERTOWEGO:

I. Oferent szczegółowo zapoznał się z treścią zapytania ofertowego numer 
1/05/2013/OnJKnP (w tym ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną częśd 
zapytania ofertowego) oraz przyjmuje bez zastrzeżeo wymagania zawarte w jego treści.

II. Oferent uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym 
numer 1/05/2013/OnJKnP.

III. Oferent zobowiązuje się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

IV. W ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem niniejszej oferty Oferent nie wyrządził szkody, nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.

V. Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
VI. Oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne.

CZYTELNY PODPIS - imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do reprezentowania Oferenta 

wraz z pieczęcią firmową 
('eżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

data i miejsce podpisania oferty

- każda strona niniejszej oferty musi zostad zaparafowana -
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