Rzeszów, 23.04.2018 r.
ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE DOSTAWY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
W POSTACI „OPROGRAMOWANIA DO OBSŁUGI PRODUKCJI, SPRZEDAŻY, KSIĘGOWOŚCI I
MAGAZYNU”
Zamawiający:
Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna
ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów
NIP: 8130068880, REGON: 005140071
KRS: 0000080090, Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Strona internetowa: www.leniar.pl
Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78,
35-604 Rzeszów stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20
tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie zaprasza do złożenia oferty na dostawę wartości
niematerialnych i prawnych w postaci Oprogramowania do obsługi produkcji, sprzedaży,
księgowości i magazynu – 1 sztuki w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy
LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP,
Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr:
RPPK.01.04.01-18-1235/16.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: dostawy.
1. Nazwa zamówienia: Zakup oprogramowania do obsługi produkcji, sprzedaży,
księgowości i magazynu – 1 sztuka.
2. Wspólny słownik zamówień (CPV): 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy
informatyczne.
3. Minimalne wymagane elementy, funkcjonalności i parametry:
 Karty technologiczne – wielopoziomowe struktury zawierające normy materiałowe i
technologie wyrobów (i półwyrobów): materiały, półwyroby (z własnymi kartami
technologicznymi), narzędzia, usługi obce.
 Kalkulacje kosztów produkcji wyrobów i półwyrobów, kalkulacje zapotrzebowań dla
wielu różnych wyrobów, np. wg zamówienia odbiorcy, kalkulacje zleceń
produkcyjnych.
 Zlecenia: – produkcyjne „na wyroby" i „na półwyroby” – produkcyjne „nie na
wyroby", np. wydziałowe, itp. – nieprodukcyjne np. badawczo-rozwojowe,
wystawowe, wewnętrzne itp. – serwisowe na wyroby.
 Planowanie i automatyczne pozyskiwanie materiałów do produkcji: – Rezerwacje
dostępnych materiałów w magazynach i pozyskiwane „wolnych" z zamówień do
dostawców i ze zleceń produkcyjnych – Zautomatyzowane tworzenie zamówień do
dostawców – Zautomatyzowane tworzenie zleceń na półwyroby i wyroby
(automatyczne tworzenie zleceń podrzędnych do zleceń głównych) – Rezerwacje w
przyszłych dostawach.
 Rozliczenie produkcji – Koszty produkcji wyrobów (i półwyrobów) wg zleceń,
rodzajów produkcji, dla określonych wyrobów, dla wybranych magazynów – Koszty
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produkcyjne „nie na wyroby”: wydziałowe, reklamacyjne, ogólne, itp. – Wyroby
niezgodne – odrębna ewidencja i analiza przyczyn ich powstania – Materiały na
produkcji – Materiały w wyrobach – Serwis i naprawa – Rozliczenie kosztów
materiałowych.
Kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows 7, 8 i 10.
System z zaimplementowanymi funkcjonalności dotyczącymi struktur JPK.
System z wbudowanym modułem analiz i raportów opartego na tabelach
przestawnych w standardowej wersji.
System z wbudowanym modułem systemów rabatowych i akcji promocyjnych.
System z wbudowanym modułem przypisywania plików i zdjęć do kartotek,
dokumentów i kontrahentów.
Możliwość tworzenia własnych analiz.

Termin dostawy oprogramowania: maksymalnie do dnia 15 czerwca 2018 r.
Miejsce dostawy oprogramowania: Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna,
Rogoźnica, 36-060 Głogów Małopolski.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Do rozeznania rynku zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
2. Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12
miesiący.
3. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
III. KRYTERIA WYBORU
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
A. Cena – 100%
najniższa zaproponowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty za
wykonanie przedmiotu zamówienia x 100 punktów.
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 100
punktów.
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Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące
dokumenty:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do rozeznania rynkowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a
Zamawiającym – załącznik nr 2 do rozeznania rynkowego.
3. Specyfikację potwierdzającą posiadanie minimalnych parametrów i funkcjonalności
proponowanego oprogramowania do obsługi produkcji, sprzedaży, księgowości i
magazynu.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do rozeznania rynkowego formularzu.
2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 4 niniejszego rozeznania
rynkowego.
3. Oferta cenowa może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku
wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób
czytelny.
4. Dopuszcza się składanie ofert cenowych w języku polskim oraz w językach obcych
obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.
5. Oferta cenowa musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w
Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym
dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez
osobę upoważnioną – wymagane przedłożenia do oferty pełnomocnictwa.
VI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
Oferty cenowe należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: leniar@leniar.pl
wpisując w temacie wiadomości: Oferta cenowa na oprogramowania do obsługi produkcji,
sprzedaży, księgowości i magazynu.
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2017 r., do godz. 15:00.
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Jackiem Zdziłowskim, email: leniar@leniar.pl.
VII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI
ZAMÓWIENIA
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo
lub kapitałowo z firmą Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą
Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu firmy Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka
Jawna lub osobami wykonującymi w imieniu firmy Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR
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Spółka Jawna czynności związane z przygotowaniem i 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku złożenia oferty przez Dostawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w rozeznaniu rynkowym.
Z rozeznania rynkowego wyklucza się również Dostawców, którzy:
a) treść oferty nie odpowiada treści niniejszego rozeznania rynkowego,
b) oferta złożona przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w niniejszym
rozeznaniu rynkowym,
c) oferta została złożona po wyznaczonym terminie,
d) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do rozeznania rynkowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem
a Zamawiającym – załącznik nr 2 do rozeznania rynkowego.
Z poważaniem
Wytwórnia Szablonów Kreślarskich
LENIAR Spółka Jawna
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