
 
 

Gdańsk, 28.11.2016 

Aiton Caldwell S.A. 
ul. Trzy Lipy 3 
80-172 Gdańsk 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/2016 
 

W związku z realizacją projektu pn.: „Wprowadzenie produktu nowego na rynku w celu 

ekspansji oraz poprawa efektywności dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – 

komunikacyjnych w Aiton Caldwell S.A.” 

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: 02. Przedsiębiorstwa, Działanie 02.02. 

Inwestycje profilowane, Poddziałanie 02.02.01. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne), 

Aiton Caldwell S.A. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania 

ofertowego na realizację następującego zadania: 

 

Zakup wartości niematerialnej i prawnej związanej z wdrożeniem elektronicznego 

obiegu dokumentów dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno–

komunikacyjnych celem poprawy efektywności poprzez uporządkowanie procesów 

w przedsiębiorstwie 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie gotowego systemu informacyjno-komunikacyjnego 

służącego do obsługi procesów elektronicznego obiegu dokumentów typu faktura, umowa, 

pismo oraz ich cyfrowa archiwizacja. Głównym celem systemu jest uporządkowanie procesów w 

firmie Aiton Caldwell, zwiększenie efektywności i redukcja kosztów.  

Poniżej znajdują się główne cechy zamawianego systemu: 

a) w pełni automatyczny obieg dokumentu  typu faktura: skan z OCR (system odczytuje dane z 

faktury takie jak: dane sprzedawcy, numer faktury, data płatności, kwota i automatycznie 

wypełnia te pola w systemie), wielopoziomowa akceptacja (z opcją zwrotu do 

wprowadzającego, przekierowania lub rozbicia kosztu na poszczególne działy/osoby), 

zaksięgowanie kosztu z odpowiednim MPK (z opcją rozbicia kosztu na różne MPK), 

wygenerowanie pliku do wgrania w mBank w celu automatycznego wygenerowania przelewów. 

Ponadto, system pilnuje powtarzalność faktur (czy faktura nie została już wcześniej 

wprowadzona do systemu np. przez innego użytkownika),  podgląd obrazu faktury, oznaczenie 

faktury w celu jej papierowej archiwizacji (kod kreskowy lub QR kod). 

b) zintegrowany (dwukierunkowo) z posiadanym programem finansowo-księgowym, tj. 

Comarch Optima dla dokumentów typu faktura (automatyczne przepisywanie kosztów do 

systemu FK, zaciąganie informacji zwrotnej, np. informacja o płatności)  

c) obieg dokumentów innych, typu pismo/umowa. System musi zawierać  pełnotekstowy OCR, 

dostarczenie do odpowiednich osób wersji elektronicznej (obieg dokumentu), elektroniczna 



 
wersja zostanie zapisana w repozytorium (dostęp do repozytorium musi posiadać możliwość 

przydzielenia uprawnień), system oznaczy papierową wersję (kod kreskowy lub QR kod) aby 

mógł być fizycznie zarchiwizowany. 

d)posiadać repozytorium dokumentów wraz z uwzględnieniem dotychczasowej, posiadanej 

dokumentacji (integracja z Alfresco oraz Asystent), która zostanie zaczytana poprzez OCR 

pełnotekstowy (wyszukiwanie po słowach kluczowych). 

e) moduł raportowy dla raportów w zależności od potrzeb osób  obsługujących,  m.in. koszty i 

przychody wg MPK, wartość netto/brutto wszystkich dokumentów 

kosztowych/przychodowych, etapy pism/fv w akceptacji/zaakceptowanych, zapłaconych, do 

zapłacenia. 

f) system musi być zainstalowany na infrastrukturze  Zamawiającego (wszystkie składniki 

systemu). 

2. Słownik CPV: 

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania,  

72210000-0 - Usługi programowania pakietów oprogramowania, 

72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania, 

72240000-9 - Usługi analizy systemu i programowania, 

72310000-1 - Usługi przetwarzania danych, 

72320000-4 - Usługi bazy danych, 

72330000-2 Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych, 

72900000-9 - Usługi archiwizacji komputerowej i konwersji katalogów. 

3. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem 

technicznym. 

b) Złożą oświadczenie o braku występowania powiązań. 

c) Oferowany system zostanie zainstalowany w siedzibie Zamawiającego na jego infrastrukturze 

sprzętowej (wszystkie elementy systemu). Ponadto, nie ma możliwości aby dokumenty lub inne 

składniki Zamawiającego wychodziły poza jego infrastrukturę (model SaaS). 

Zamawiający w celu potwierdzenia  spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia 

podpisanego oświadczenia wg załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Opis przygotowania oferty 

Oferta musi zostać sporządzona na wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 



 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

W przypadku wysłania oferty na adres e-mail, oferent powinien zeskanować wypełniony, 

podpisany i oznaczony pieczątką firmową załącznik 1 do zapytania ofertowego.  

5. Sposoby składania ofert 

a) osobiście w siedzibie firmy: Aiton Caldwell SA, ul. Trzy lipy 3, 80-172, Gdańsk 

b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Aiton Caldwell SA, ul. Trzy lipy 3, 80-172, 

Gdańsk 

c) mailowo na adres: g.kiryluk@aitoncaldwell.pl 

6. Termin dostarczenia ofert 

Oferty prosimy składać do dnia 09.12.2016, godz. 16.00 

Ponadto: 

a) Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane, 

b) Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymania oferty przez Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert, 

c) Zmiany lub wycofanie ofert przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest 

dopuszczalne, 

d) Po upływie terminu składania ofert Zamawiający dokona ich oceny. W trakcie ofert 

Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich 

ofert, 

e) Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia negocjacji: 

-przedmiotem negocjacji będzie tylko i wyłącznie oferowana cena, 

- w przypadku przystąpienia do negocjacji, zostaną one przeprowadzone w terminie do 3 dni 

roboczych następujących dzień po upływie terminu składania ofert, z każdym wykonawcą, który 

złożył ofertę, 

- negocjacje mogą zostać przeprowadzone mailowo, telefonicznie lub po przez spotkanie 

bezpośrednie. 

f) Kończąc procedurę oceny ofert, Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej 

oferty 

g) Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki na swojej stronie 

internetowej oraz oddzielnie do każdego oferenta. 

7. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

 

 

 



 
8. Kryteria oceny ofert 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

Lp Kryteria oceny ofert Waga 
Maksymalna liczba 

punktów 
1. Cena netto w PLN 60% 60 
2. Termin wdrożenia 20% 20 

3. 
Cena za upgrade systemu określona w 
procentach od ceny netto rocznie 

20% 20 

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

Punkty w ramach kryterium Ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły: 

  C min 

Cn =    ------------------------------- x 100 x 60% 

  C r 

Cn - ilość punktów przyznana ofercie 

C min - cena minimalna w zbiorze 

C r - cena oferty rozpatrywanej 

Punkty w ramach kryterium Termin wdrożenia będą przyznawane wg następującej formuły: 

  C min 

Cn =    ------------------------------- x 100 x 20% 

  C r 

Cn - ilość punktów przyznana ofercie 

C min - cena minimalna w zbiorze 

C r - cena oferty rozpatrywanej 

Punkty w ramach kryterium Cena za upgrade systemu określona w procentach od ceny netto 

rocznie będą przyznawane wg następującej formuły: 

  C min 

Cn =    ------------------------------- x 100 x 20% 

  C r 

Cn - ilość punktów przyznana ofercie 

C min - cena minimalna w zbiorze 

C r - cena oferty rozpatrywanej 



 
 

9. Informacja na temat wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub 

kapitałowo z firmą Aiton Caldwell S.A. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między firmą Aiton Caldwell S.A. lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu firmy Aiton Caldwell S.A. lub osobami wykonującymi w 

imieniu firmy Aiton Caldwell S.A. czynności związane z przygotowanie i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, podlegające w szczególności na: 

a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

e) pozostawaniu w wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym,  że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

10. Warunki dokonywania zmiany umowy 

a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy lub siła wyższa. 

11. Zastrzeżenia 

Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w formie pisemnej. 

Przez formę pisemną Aiton Caldwell SA rozumie również zadanie pytania na adres email 

wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi Aiton Caldwell SA  

i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz 

wszystkie jego kopie są własnością Aiton Caldwell SA. Zawartość dokumentu ma charakter 

poufny i nie może być ujawniona osobom trzecim bez wcześniejszej zgody Aiton Caldwell SA. 

Aiton Caldwell SA zastrzega sobie prawo do rezygnacji z postępowania ofertowego, dowolnego 

wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części 

lub całości zakresu złożonych ofert oraz do zawarcia umowy z więcej, niż jednym dostawcą 

wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część 

zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent. 

 


