
 
 

  

 

Brzeziny, 22.06 2020 r. 

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

Wytwórnia Umundurowania Strażackiego  

ul. Żeromskiego 3 

95-060 Brzeziny 

NIP:  8330003170 

REGON: 007024050-00022 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 

Dotyczy: Zakup innowacyjnego systemu komputerowego z modułem umożliwiającym tworzenie 

parametrycznych konstrukcji szablonów odzieżowych na podstawie indywidualnych wymiarów 

człowieka. 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest innowacyjny system komputerowy przygotowania produkcji 

tekstylnej z modułem umożliwiającym tworzenie parametrycznych konstrukcji szablonów 

odzieżowych na podstawie indywidualnych wymiarów człowieka.  Zakupiony system powinien 

powiadać moduły oraz funkcje:  

 Moduł MTM do obsługi „szycia na miarę”, pozwalający na konstruowanie i 

modelowanie wybranych wzorów odzieży do określonych do określonych , 

nietypowych wymiarów człowieka. 

 Moduł dający możliwość wszechstronnego stopniowania szablonów na 

rozmiarowzrosty (wielowymiarowe tabele rozmiarowe). 

 Możliwość mierzenia i sprawdzania szablonów poprzez ich zsuwanie, dostawianie i 

obracanie. 

 Możliwość nestingu z pominięciem skaz w materiale. 

 Możliwość dzielenia (cięcia) wybranego szablonu na mniejsze elementy (bez 

digitalizacji). 

 Możliwość importowania plików: DXF, PLT, ISI-CUT (konwertery). 

 Eksport plików do ploterów, katerów i drukarek. 

 Możliwość rozdzielenia modułów na dwa niezależne stanowiska pracy. 

 Możliwość fotodigitalizacji szablonów. 

 Import modeli i szablonów z systemu Investronica. 

 Dożywotnia licencja. 



 
 

  

 

II. Kryteria i sposób oceny ofert 

 

Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

1. Kryterium nr 1 (C )–cena – waga x % 

 

C=(Cmin/Coferty)*60*100% 

gdzie: 

Cmin-najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert 

Coferty-cena brutto badanej oferty 

 

2. Kryterium nr 2 (O)– obsługa– waga x % 

 

 

Dla oceny kryterium obsługi każdy z członków komisji przyznaje punkty w skali: 0-1  

za uwzględnienie w ramach zakupu, elementów obsługi systemu komputerowego mianowicie: 

 

 Szkolenie i wdrożenie pracowników min. 8 dni (0-1pkt) 

 Dostosowanie oprogramowania do digitizera posiadanego przez Zamawiającego 

 (0-1 pkt.) 

 Dostosowanie oprogramowania do plotera posiadanego przez Zamawiającego               

(0-1 pkt.) 

 Gwarancja min. 12 m-cy (0-1pkt) 

 Darmowe aktualizacje systemu min. przez jeden rok. Po tym czasie wszystkie 

aktualizacje z możliwością zakupu 10% wartości zamówienia (0-1pkt)  

O=(Ooferty/Oomax)*40*100% 

gdzie: 

Ooferty-ilość punktów badanej oferty 

Oomax-ilość punktów oferty maksymalnie ocenionej 

Oceny dokonuje komisja w 5-osobowym składzie. 

Ogółem członkowie komisji mogą przyznać maksymalnie 25 pkt. (5 os. * 5 pkt.) 

 

 

 



 
 

  

 

3. Sposób oceny ofert: 

 

1. Wszystkie oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym, 

2. Punkty dla każdego z oferentów będą naliczane wg wzoru: C+O = łączna ilość punktów, 

3. Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, jest rekomendowany 

jako wykonawca. 

 

III. Miejsce i sposób składania ofert 

 

1. Ofertę wraz z Załącznikiem nr 1 należy dostarczyć osobiście do sekretariatu w siedzibie 

Zamawiającego lub przesłać pocztą tradycyjną (lub przesyłką kurierską) na adres: 

ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego  

ul. Żeromskiego 3 

95-060 Brzeziny 

2. Ofertę należy złożyć w formie papierowej, w nieprzezroczystej kopercie w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert. Kopertę zawierającą ofertę należy opisać w sposób podany 

poniżej: 

 

 

Oferent: 
………………………………………………………………….. 
    (nazwa Oferenta z adresem do korespondencji) 

 

Zamawiający: 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Wytwórnia Umundurowania 
Strażackiego  
ul. Żeromskiego 3 
95-060 Brzeziny 

OFERTA na wybór wykonawcy 
SPRAWA zapytanie ofertowe nr 2 na wybór wykonawcy zadania związanego z zakupem 
innowacyjnego systemu komputerowego (oprogramowania) z modułem umożliwiającym 
tworzenie parametrycznych konstrukcji szablonów odzieżowych na podstawie indywidualnych 
wymiarów człowieka w ramach projektu dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej I 
BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RLPD.01.02.02-1P.02-10-047/19). 

NIE OTWIERAĆ przed dniem 29.06.2020 godzina 12.00 

 

IV. Termin składania ofert 

 

Ofertę należy złożyć do 29.06.2020 do godziny 12.00. 

 

 



 
 

  

 

 

 

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

 

Zakup systemu komputerowego (wraz z elementami obsługi) powinny być zrealizowane  

do końca II kwartału 2020 r. tj. do końca września 2020 r. 

 

 

VI. Warunki płatności 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia w terminie 21 dni od dnia 

sporządzenia protokołu, wskazującego na realizację zakupu systemu komputerowego wraz  

z dokonaniem elementów obsługi. 

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu 

 

1. Wykonawca musi przedstawić referencje nie starsze niż 2 lata od co najmniej 5 firm, które 

posiadają oferowany przez Oferenta system komputerowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz ofertowy - Załącznik nr 1 podpisany 

przez osobę określoną w dokumentach rejestrowych, a w przypadku innych osób 

wymagany jest oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osobę określoną  

w dokumentach rejestrowych. 

3. Wykonawca posiada stosowne licencje zezwalające na sprzedaż danego systemu 

komputerowego (wraz z elementami obsługi). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 

5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia we wskazanych terminach. 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

6. W celu uniknięcia konfliktu interesów, Zamawiający i Oferent nie mogą być powiązani ze 

sobą osobowo i kapitałowo (złożenie oświadczeń o bezstronności oraz braku powiązań). 

 

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami 

 

Pani Iwona Kacprzak  

e-mail: i.kacprzak@wusbrzeziny.pl 

tel. kom.: 798 028 300 

 

mailto:i.kacprzak@wusbrzeziny.pl


 
 

  

 

 

 

IX. Przesłanki odrzucenia ofert 

 

1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego (m.in. formularz ofertowy oraz 

załączniki powinny by złożone na drukach przygotowanych przez Zamawiającego pod 

rygorem odrzucenia ze względu na niezawarcie w nich niezbędnych elementów). 

2. Oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny (np. wskutek zastosowania nieprawidłowej stawki 

VAT. 

3. Złożenie oferty nastąpi po przewidywanym terminie. 

4. Oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Załącznik nr 1  

 

...................................................... 

               (pieczęć firmowa Oferenta) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Ja/My, niżej podpisany/-a/-a, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

działając w imieniu na rzecz: 

(imię i nazwisko) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

(nazwa Oferenta) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

(adres siedziby Oferenta) 

biorąc udział w postępowaniu wynikającym z ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 22.06.2020r. 

na wybór wykonawcy zadania związanego z zakupem innowacyjnego systemu komputerowego 

(oprogramowania) z modułem umożliwiającym tworzenie parametrycznych konstrukcji szablonów 

odzieżowych na podstawie indywidualnych wymiarów człowieka w ramach projektu dofinansowanego 

w ramach Osi priorytetowej I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RLPD.01.02.02-1P.02-10-

047/19) składam niniejszą ofertę: 

Przedmiot zamówienia Zakup innowacyjnego systemu komputerowego (oprogramowania)  
z modułem umożliwiającym tworzenie parametrycznych konstrukcji 
szablonów odzieżowych na podstawie indywidualnych wymiarów 
człowieka, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 
zapytaniu ofertowym z dnia 22.06.2020 r.). 

Kryterium ceny: 
wartość netto w PLN 
całego zamówienia 

-podać cenę 
(wypełnia Oferent) 

 

Kryterium ceny: 
Wartość brutto w PLN 

całego zamówienia 
-podać cenę 

(wypełnia Oferent) 

 



 
 

  

Kryterium obsługi: 
uwzględnienie w cenie 

zakupu elementów 
obsługi systemu 
komputerowego  

-wymienić elementy 
(wypełnia Oferent) 

 

Termin realizacji: 
(maksymalnie do końca III 

kwartału 2020 r.) 
-podać termin 

(wypełnia Oferent) 

 

Oferta jest ważna  
do dnia: (minimum 60 

dni) 
-podać ilość dni 
(wypełnia Oferent) 

 

Oświadczenie Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
 

1. Wykonawca zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia 
określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wznosi żadnych 
zastrzeżeń i uwag w tym zakresie; 

2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania; 

3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 
umożliwiające prawidłową realizację zamówienia; 

4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych 
terminach; 

5. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

 

 

                                                                                                                                                            ……………………………………………………… 

      (data i podpis Oferenta) 


