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PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA W RAMACH 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/2013 

 

na wykonanie analizy przedwdrożeniowej 
 

 

 

 

Dotyczy projektu realizowanego w ramach 

 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 

8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki 

Działanie 8.2 – „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” 

 

 

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.08.02.00-10-093/13 

 

 

Tytuł projektu: 

 

„Wzrost konkurencyjności spółki w drodze implementacji innowacyjnych rozwiązań informatycznych 

automatyzujących wzajemne relacje z klientami biznesowymi” 
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I. ZAMAWIAJĄCY 

 

„INCHEM POLONIA” Sp. z o.o.  

ul. Tuszyńska 54,  

95-020 Wiśniowa Góra 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia był zakup usług doradczych polegających na przeprowadzeniu kompletnej analizy 

przedwdrożeniowej - usługi doradcze związane ze szczegółową analizą przedwdrożeniową, która umożliwi 

określenie: 

- sposobu wdrożenia koncepcji biznesowej polegającej na automatyzacji procesów B2B Zamawiającego i jego 

partnerów poprzez ich informatyzację,  

- doprecyzowanie parametrów technicznych planowanych do nabycia w ramach projektu środków trwałych 

adekwatnie do wymogów oraz specyfikacji technicznej systemów informatycznych Zamawiającego i jego 

partnerów, jak i planowanego do wdrożenia oprogramowania ERP uwzględniającego m.in. wzajemne procesy 

biznesowe.  

 

Analiza przedwdrożeniowa ma dotyczyć następujących modułów planowanego do wdrożenia systemu: handel, 

finanse, CRM, obieg dokumentów.  

 

 

III. PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone dnia 08.08.2013r. na stronie internetowej firmy www.inchem.pl; 

w siedzibie firmy (mieszczącej się pod adresem: ul. Tuszyńska 54, 95-020 Wiśniowa Góra, Polska) oraz 

przekazane do potencjalnych dostawców: 

 

Lp. Nazwa i adres oferenta 
Forma przekazania zapytania 

ofertowego wykonawcom 
Uwagi 

1 2 3 4 

1. 
CNS Marcin Soroka 

91-614 Łódź, ul. Babiego Lata 
Drogą mailową  - 

2. 
Sage  sp. z o.o. 

90-318 Łódź, ul. Sienkiewicza 82/84 
Drogą mailową  - 

3. 
ADMICOM 

95-100 Zgierz, ul. A. Struga 23 
Drogą mailową  - 

 

http://www.inchem.pl/
http://www.inchem.pl/
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Na zapytanie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia odpowiedzieli następujący oferenci: 

 

Lp. Nazwa oferenta Adres oferenta Uwagi 

1. Sage Sp. z o.o. (Filia w Łodzi) 
ul. Sienkiewicza 82/84 

90-318 Łódź 
- 

2. ADMICOM 
ul. A. Struga 23 

95-100 Zgierz 
- 

3. CNS Marcin Soroka 
ul. Babiego Lata 9 

91-614 Łódź 
- 

4. 
Centrum Doradztwa w Informatyce i 

Zarządzaniu Sp. z o. o. 

ul. Mogilska 25 

31-542 Kraków 
- 

 

Termin składania ofert upłynął 23.08.2013. o godz. 15.00, po czym nastąpiło ich porównanie. Miało ono 

miejsce w siedzibie firmy „INCHEM POLONIA” Sp. z o.o. ul. Tuszyńska 54, 95-020 Wiśniowa Góra. 

Streszczenie oceny i porównania ofert: 

 

Lp. Nazwa i adres oferenta 
Cena łączna oferty 

(netto) 

Ilość punktów w 

kryterium ceny 

Suma 

otrzymanych 

punktów 

 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Sage Sp. z o.o. (Filia w Łodzi) 

ul. Sienkiewicza 82/84 

90-318 Łódź 

3 000,00 PLN netto 100,00 100,00 

 

 

- 

2. 
ADMICOM 

ul. A. Struga 23 

95-100 Zgierz 

3 960,00 PLN netto 75,76 75,76 

 

 

- 

3. 
CNS Marcin Soroka 

ul. Babiego Lata 9 

91-614 Łódź 

4 750,00 PLN netto - - 

Oferta nie spełnia 

wszystkich 

wymogów 

zapytania 

ofertowego 

(niepełny opis 

przedmiotu 

zamówienia) 

4. 

Centrum Doradztwa w 

Informatyce i Zarządzaniu  

Sp. z o.o. 

ul. Mogilska 25 

31-542 Kraków 

 

25 000,00 PLN netto 12,00 12,00 

 

 

 

- 
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W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana:  

 

Oferta firmy Sage Sp. z o.o. (Filia w Łodzi) z siedzibą w Łodzi, mieszczącą się pod następującym adresem: 

ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź. 

 

Uzasadnienie:  

Zamawiający –„INCHEM POLONIA” Sp. z o.o. - w odpowiedzi na omawiane zapytanie ofertowe otrzymał 

4 oferty. Wszystkie zostały złożone terminowo. Trzy z nich uznano za merytorycznie poprawne (zawierające 

informacje, które były wymagane w Zapytaniu ofertowym oraz przedstawiające usługę o parametrach 

wymaganych przez Beneficjenta). Oferta nadesłana przez firmę CNS Marcin Soroka nie spełnia wymogów 

przedstawionych w dokumencie zapytania ofertowego (opis przedmiotu zamówienia: brak informacji o analizie 

w zakresie modułu obieg dokumentów). Przy uwzględnieniu wymaganego kryterium ceny, jako 

najkorzystniejszą uznano ofertę przedstawioną przez firmę Sage Sp. z o.o. (Filia w Łodzi). Biorąc pod uwagę 

akceptację zaoferowanych warunków handlowych przez Beneficjenta, omawiane postępowanie zakończyło się 

wyborem najkorzystniejszej oferty. 


