ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2017
z dnia 15.12.2017 r.
Stone Master SA
Ul. Dubois 117/199
93-465 Łódź

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt.:

Wprowadzenie na rynek nowej rodziny strukturalnych paneli elewacyjnych z gipsu lub betonu
zdobionych drukiem cyfrowym

Spółka zaprasza do składania ofert na:
Licencje na oprogramowanie graficzne

Kod CPV 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
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Nazwa i adres Zamawiającego.
Stone Master SA
Ul. Dubois 117/199
93-465 Łódź

godziny pracy:

8.00-16.00

strona internetowa:

www.stonemaster.pl

nr telefonu:

0048 42 213 21 12, 0048 536 303 039

e-mail

ilona.gierach@stonemaster.pl

NIP:

817-10-05-244

1. Tryb udzielania zamówienia.
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

2. Opis przedmiotu zamówienia.
2.1 Przedmiot zamówienia:
Dostarczenie licencji na oprogramowanie graficzne 2 (dwu)-stanowiskowe, z licencją na okres
minimum 1 roku.

2.2 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2.3 Specyfikacja techniczna oprogramowania:

- Adobe Photoshop min. CC 2017 PL WIN wraz z nośnikami i licencją lub równoważny tzn.
zawierający wszystkie elementy Adobe Photoshop min. CC 2017 PL WIN, w pełni obsługujący
wszystkie istniejące dokumenty utworzone za pomocą Adobe Photoshop min. CC 2017 PL
WIN bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych oraz wykonujący wszystkie
funkcjonalności ww. programu
- aplikacja do obróbki cyfrowej i tworzenia od podstaw plików graficznych, ze wskazaniem na
tworzenie i edycję grafiki rastrowej nieskompresowanej, z obsługą kształtów wektorowych i
modeli 3d
- możliwość obsługi formatów plików TIFF, PSD, JPEG, PDF
- nanoszenie odpowiednich grafik na płaszczyzny kamienia w 3d
- zarządzanie kolorami w przestrzeni barw CMYK z możliwością konwersji na RGB i na odwrót
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- oprogramowanie dostępne dla środowiska Windows
- licencja dla firm minimum na 1 rok, 2 stanowiska
- wersja językowa polska.

2.4 Pozostałe informacje
•

Każdy produkt oryginalny.

•

Pełna wersja z możliwością komercyjnego wykorzystania w firmie.

•

Dedykowana całodobowa pomoc techniczna.

3. Termin realizacji zamówienia.
3.1 11.01.2018 – dostawa

4. Miejsce dostawy
4.1 Siedziba Firmy Stone Master SA
Stone Master SA
Ul. Dubois 117/199
93-465 Łódź

5. Zamówienia częściowe.
5.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o ofercie wariantowej.
6.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Wymagania wobec Dostawców
7.1 W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem technicznym
i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
b) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu
zamówienia.
c) Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
d) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
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7.2 Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest
przedstawić na żądanie Zamawiającego stosowne oświadczenia.
7.3 W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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:
a) uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
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 bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. W celu złożenia prawidłowej oferty każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć:
a) Wypełniony formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Tadeusz Kończyński – tadeusz.konczynski@stonemaster.pl
Henryk Ryczek – henryk.ryczek@stonemaster.pl
Ilona Gierach – ilona.gierach@stonemaster.pl

10. Miejsce i termin złożenia oferty.
a) Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: Stone Master SA, ul. Dubois
117/199, 93-465 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres: ilona.gierach@stonemaster.pl w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2017 r.
b) W przypadku przesłania oferty pocztą decydująca jest data odbioru poczty przez Zamawiającego,
w przypadku wysłania oferty mailem – data i godzina wpływu maila
c) Oferty które wpłyną po ww. terminie zostaną odrzucone i niedopuszczone do oceny.

11. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

4

12. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.12.2017 r. w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje
publicznego otwarcia ofert.

13. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.

Lp.

Rodzaj

Punktacja

Sposób oceny

Kryterium
1.

Cena

Od 0 do 100

Stosunek ceny najniższej oferty do ceny
badanej oferty mnożony przez 100

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na
potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego
dzień otwarcia ofert.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz
otrzyma największą liczbę punktów.

14. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny
zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym
postępowaniu zamówień dodatkowych i uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50%
wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienia te będą
zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia.

15. Pozostałe informacje.
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów
szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów
technicznych przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 14,
2) unieważnienia postępowania,
3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
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4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w
stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w
oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest
możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
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