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PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA W RAMACH  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 
 

na nabycie środków trwałych, warto ści niematerialnych i prawnych, 
usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych 

 
 
 
 
 
 
 

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.08.02.00-10-036/13 

 

Tytuł projektu: 

„ Wzrost konkurencyjności spółki KORNER poprzez wdrożenie rozwiązań informatycznych 
usprawniających wzajemne relacje z partnerami biznesowymi”  
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I ZAMAWIAJ ĄCY 
 
„FIRMA ZAOPATRZENIA KORNER” Sp. z o.o.  
ul. Kochanowskiego 2c  
97-500 Strzałków, Radomsko 

 
 
II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 

- zakup nowych środków trwałych, na które składają się: 
1. Urządzenie serwerowe do obsługi systemu – 1 szt., 
2. Zestawy komputerowe do modernizacji infrastruktury informatycznej (każdy zestaw: stacja robocza, 

monitor, system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe, klawiatura, myszka) – 15 zestawów; 
 

- nabycie wartości niematerialnych i prawnych, na które składają się: 
3. Oprogramowanie do automatyzacji i wymiany danych klasy ERP (na 60 użytkowników) – 1 komplet 

licencji umożliwiający pracę przynajmniej 60 użytkowników; 
4. Oprogramowanie bazy danych SQL – 1 komplet licencji zapewniających optymalną pracę systemu; 
5. System operacyjny do urządzenia serwerowego (umożliwiającego prace 60 użytkowników) – 1 komplet 

licencji umożliwiający pracę przynajmniej 60 użytkowników (wewnętrznych, jak i zewnętrznych). 
 

- nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i 
oprogramowania, na które składają się: 

6. Usługi informatyczne i techniczne celem instalacji, konfiguracji, migracji danych oraz wdrożenia 
oprogramowania – 1 komplet w wymiarze przynajmniej 125 roboczodni. 
 

- szkolenia specjalistyczne: 
7. Specjalistyczne usługi szkoleniowe (w zakresie obsługi systemu informatycznego tworzącego 

rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B) w wymiarze co najmniej 30 osobodni. 
 
 
 
III PODSUMOWANIE POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone dnia 17.03.2014 na stronie internetowej firmy www.korner.pl; w 
siedzibie firmy (mieszczącej się pod adresem: Strzałków ul. Kochanowskiego 2c, 97-500 Radomsko, Polska) 
oraz przekazane do potencjalnych dostawców: 
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Lp. Nazwa i adres oferenta Forma przekazania 
zapytania ofertowego 

Uwagi 

1 2 3 4 

1 

F.P.H.U. Hard –Soft 
S.C.Krzysztof Szymała, Robert 

Wróbel 
Pan Krzysztof Szymała 

Ul. Tadeusza Boya-
Żeleńskiego 77 

40-750 Katowice 

Poczta Polska – list polecony za 
potwierdzeniem odbioru. 

 

2. 

MKJ Sp. z o.o. 
Pani Małgorzata Zabłocka  

Ul. Broniewskiego 8a 
01-784 Warszawa 

Poczta Polska – list polecony za 
potwierdzeniem odbioru. 

 

3. 

ODL Sp. z o.o. 
Pani M. Achinger 
Ul. Cokołowa 41 
01-384 Warszawa 

Poczta Polska – list polecony za 
potwierdzeniem odbioru. 

 

     
 
Na zapytanie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia odpowiedzieli następujący oferenci: 
 
 

Lp. Nazwa oferenta Adres oferenta Uwagi 

1 2 3 4 

1 
ODL Sp. z o.o. 

 
Ul. Cokołowa 41 
01-384 Warszawa. 

 

2. Liquid Systems Sp. z o.o. 
Ul. Krzywickiego 2/1 

02-078 Warszawa 
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Termin składania ofert upłynął 31.03.2014 o godz. 16.00, po czym nastąpiło ich porównanie. Miało ono miejsce 
w siedzibie firmy „FIRMA ZAOPATRZENIA KORNER” Sp. z o.o. mieszczącej się pod adresem : 
Strzałków ul. Kochanowskiego 2c, 97-500 Radomsko 
 
Streszczenie oceny i porównania ofert: 
 

Lp. Nazwa i adres oferenta Cena łączna 
oferty (punkty) 

Doświadczenie 
i referencje 
(punkty) 

Długość okresu 
gwarancji 
(punkty) 

Suma 
otrzymanych 

punktów 
1 2 3 4 5 6 

1. 
ODL Sp. zo.o.  

Ul. Cokołowa 41 
01-384 Warszawa  

70 10 0 80 

2. 
Liquid Systems Sp. z o.o. 

Ul. Krzywickiego 2/1 
02-078 Warszawa  

61 10 0 71 

 

Oferty nie uzyskały punktów za okres gwarancji, ponieważ warunki były przedstawione nie zgodnie z 
zapytaniem ofertowym nr 02/2014. Warunki gwarancji zostaną natomiast uwzględnione przy zawarciu umowy 
na realizacje projektu. 
 
W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana:  
Oferta firmy ODL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, mieszczącą się pod następującym adresem: 
Ul. Cokołowa 41, 01-384 Warszawa 
 
Uzasadnienie: 
 
Zamawiający – „FIRMA ZAOPATRZENIA KORNER” Sp. z o.o. – w odpowiedzi na omawiane zapytanie 
ofertowe otrzymała 2 oferty. Zostały one złożone terminowo oraz uznano je za merytorycznie poprawne 
(zawierające informacje, które były wymagane w Zapytaniu ofertowym oraz przedstawiające usługę o 
parametrach wymaganych przez Beneficjenta). Przy uwzględnieniu wymaganych kryteriów: cena, 
doświadczenie i referencje oraz długość gwarancji, jako najkorzystniejszą uznano ofertę przedstawioną przez 
firmę ODL Sp. z o.o.. Biorąc pod uwagę akceptację zaoferowanych warunków handlowych przez Beneficjenta, 
omawiane postępowanie zakończyło się wyborem najkorzystniejszej oferty. 


