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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

„AGRONAS” Sp. z o.o. 

ul. Żeromskiego 83 
62-600 Koło 
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                         Dane identyfikacyjne beneficjenta 

          

Zapraszam do składania ofert na dostawę: 

 

Oprogramowanie 
 

a/ Opis przedmiotu zamówienia 

Zapytanie  ofertowe: 

Ogólne wymagania dotyczące oprogramowywania wspomagającego prowadzenie 

przedsiębiorstwa: 

1. Wymagania techniczne: 

 

- baza danych MSSQL Server 2008R2 lub nowsza 

- system operacyjny serwera MS Windows Serwer 2012R2  64 bit lub nowszy 

- system operacyjny stacji roboczych  Windows 7 lub nowszy 

- komputery na stacjach roboczych   

      Wymagania minimalne – procesor minimum 2 GHz  lub szybszy 

 pamięć RAM 4GB lub więcej 

- serwer procesor 8 rdzeni 2,5 GHz , 32 GB RAM. 

 

2. Program klasy ERP: 

 

Wymagania ogólne: 

 

- program powinien być oparty o relacyjną bazę danych, pracować w środowisku MS 

Windows, 

- posiadać intuicyjny interfejs  

- system powinien zezwalać na logowanie zapewniające dostęp do tylko tych modułów, 

które zostaną określone dla użytkownika. 
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Niezbędne moduły: 

 

- sprzedaż - wspomagający pracę działu handlowego, w zakresie obsługi dokumentów handlowych, 
form płatności, zarządzania cenami, upustami, przecenami, promocjami, kontroli zadłużenia 
odbiorców towaru; umożliwiający szybki podgląd informacji o kontrahencie i towarze,  

- zakupy - umożliwiający ewidencjonowanie dokumentów zakupu w cenach rzeczywistych, 
sprawdzenie historii dokumentów oraz rozrachunków z kontrahentem, wprowadzanie kodów 
dostaw, kalkulację ceny na podstawie danego dokumentu; 

- magazyn - umożliwiający bieżącą analizę i ocenę efektywności zarządzania stanami 
magazynowymi, dostarczający aktualne informacje o stanach, wartości oraz lokalizacji towarów w 
magazynach; umożliwiający automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych w oparciu o 
dokumenty powstające w innych modułach; wspomagający prowadzenie ewidencji dokumentów 
kasowych oraz ewidencjonowanie operacji bankowych;  

- rozrachunki - umożliwiający rozliczanie należności i zobowiązań, prowadzenie historii windykacji; 

- kasa i bank - wspomagający prowadzenie ewidencji dokumentów kasowych oraz 
ewidencjonowanie operacji bankowych na rachunkach bankowych firmy; umożliwiający 
prowadzenie kas walutowych i wielowalutowych, jak również tworzenie dokumentów kasowych w 
walutach obcych;  

- zamówienia - umożliwiający monitorowanie stanu zamówień od dostawców i odbiorców; 

- księgi handlowe - umożliwiający efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, prowadzenie 
ksiąg handlowych oraz ewidencji podatku VAT; umożliwiający zarządzanie planami kont, dekretacją 
dokumentów; pozwalający na automatyczne przeniesienie sald lub obrotów wskazanego konta na 
inne konta; 

- deklaracje i sprawozdania - umożliwiający sporządzanie, generowanie, definiowanie i wyliczanie 
sprawozdań finansowych i deklaracji skarbowych i ZUS; 

- środki trwałe - obsługujący rozliczenie amortyzacji, wspomagający planowanie odpisów 
amortyzacyjnych oraz związanych z nimi rozliczeń podatkowych; 

- kadry i płace - umożliwiający naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS oraz zaliczek na podatek 
dochodowy na podstawie informacji o czasie pracy i należnych płatnościach, umożliwiający 
generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS, deklaracji podatkowych, eksport 
do programu płatnik, umożliwiający wystawianie oraz ewidencjonowanie rachunków do umów 
cywilnoprawnych, umożliwiający obliczenie danych z ewidencji czasu pracy, a także nierozliczone 
akordy (z Ewidencji akordów) i prowizje (z Ewidencji prowizji); 

- CRM (Customer Relationship Management) - wspomagający budowanie trwałych relacji z 
klientami, zarządzanie bazą kontaktów, umożliwiający łatwe gromadzenie danych i szybki dostęp do 
informacji o klientach, wspierający działania handlowe i marketingowe; 

- laboratorium – umożliwiający wprowadzanie wyników badań laboratoryjnych do systemu ERP w 
taki sposób, że poszczególne partie towarów zostaną trwale oznaczone wynikami badań, 
umożliwiający drukowanie wyników badań na formularzach zgodnych z wymaganiami PIORiN 
(Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa); 

- umowy kontraktacyjne – umożliwiający wprowadzanie do modułu ERP umów kontraktacyjnych 
zawieranych z dostawcami produktów rolnych, pozwalający na przechowywanie i analizy umów, ich 



relacji, przewidywania dostaw; 

- produkcja mieszanek, czyszczenie  – usprawniający tworzenie mieszanek, i innych produktów oraz 
ich czyszczenie, ułatwiający analizę stanów magazynowych, ułatwiający wybór składników 
mieszanek używając składników zamiennych (przestrzegając zarazem receptur składnikowych), 
ułatwiający księgowe rozliczenie wartości magazynowych; umożliwiający przeklasyfikowanie 
surowca na inny lub ten sam w zależności od własności fizycznych; 

- dokumenty EDI – umożliwiający konfigurację rodzajów dokumentów elektronicznych w kontekście 
partnera, przeznaczony do odczytu dokumentów EDI i przekształceniu ich w odpowiednie 
dokumenty systemu ERP oraz do przekazywania dokumentów tworzonych w systemie ERP do 
formatu EDI i wysyłki tych dokumentów; 

- raporty i analizy – zawierający raporty, zestawienia oraz analizy dotyczące wszystkich aspektów 
systemu ERP, umożliwiający tworzenie nowych elementów, umożliwiający prezentację danych 
poprzez przeglądarkę internetową; 

- e-kontrole podatkowe – umożliwiający generowanie plików JPK oraz przekazywanie ich organom 
podatkowym; umożliwiający generowanie plików JPK dla ewidencji VAT. 

 

Podstawowe moduły: Księgi handlowe, Środki trwałe, deklaracje i sprawozdania, Kadry i 

płace, Sprzedaż powinny być oprogramowaniem standardowym zapewniającym zgodność z 

obowiązującymi przepisami. 

 

Licencje:  

 

1. CRM – 6 stanowisk. 

2. Zakupy – 6 stanowisk. 

3. Zamówienia – 10 Stanowisk. 

4. Magazyn – 10 stanowisk. 

5. Sprzedaż – 7 stanowisk. 

6. Rozrachunki – 7 stanowisk. 

7. Kasa i bank – 7 stanowisk. 

8. Księgi handlowe – 3 stanowiska. 

9. Deklaracje i sprawozdania – 1 stanowisko. 

10. Środki trwałe – 2 stanowisko. 

11. Kadry i płace - 2 stanowiska. 

12. Laboratorium – 3 stanowiska. 

13. Kontraktacje – 2 stanowiska. 

14. Produkcja mieszanek, czyszczenie – 2 stanowiska. 

15. EDI – 2 stanowiska. 

16. Raporty i analizy - 10 stanowisk. 

17. e-kontrole podatkowe – 2 stanowiska. 

 

Miejsce instalacji: ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło 

 

 

b/ Warunki udziału w postępowaniu 



 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym dostawą i brak 
powiązań kapitałowych i osobowych z podmiotem udzielającym zamówienia.  

Ponadto oferent zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych                                      
z podmiotem udzielającym zamówienia i prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie objętym zapytaniem 
ofertowym (zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego). 

 
 

c/ Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1 Cena 70 % 

2 Czas usunięcia awarii uniemożliwiającej pracę systemu 20 % 

3 Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii lub błędu 10 % 
 

d/ Opis sposobu przyznawania punktacji 

KC – kryterium ceny, CN – najniższa cena netto wśród rozpatrywanych ofert, C – cena netto analizowanej 
oferty. 

KC=CN/C x 70% x 100 

KUA – kryterium usunięcia awarii uniemożliwiającej pracę systemu, NUA – najkrótszy czas usunięcia awarii 
uniemożliwiającej pracę systemu, UA – okres zaproponowany w analizowanej ofercie. 

KUA = NUA/UA x 20 % x 100 

KS – kryterium serwisu, NS – najkrótszy czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię lub błąd, S – okres 
zaproponowany w analizowanej ofercie. 

KS = NS/S x 10 % x 100 

Liczba przyznanych punktów P= KC+KUA+KS 

Oferty spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną uszeregowane 
od najmniej ilości punktów do największej ilości punktów. Zwycięży oferent, który uzyska największą ilość 
punktów. 

 
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tą sama ilość punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, 
który zaproponuje najniższą cenę. Jeżeli nadal nie będzie można rozstrzygnąć postępowania ofertowego, 

wybrana zostanie oferta z najkrótszym czasem usunięcia awarii uniemożliwiającej pracę systemu. Jeśli w 

dalszym ciągu nie będzie możliwe rozstrzygnięcie postępowania ofertowego, wybrana zostanie oferta z 
najkrótszym czasem reakcji serwisu na zgłoszoną awarię lub błąd.  
 

e/ Informacja na temat wykluczenia 

Odrzuceniu podlegają oferty: 
 

1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 
2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym 
3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub 

kapitałowych 
4. niekompletne i niespełniające wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym 
5. złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert. 

 



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/oferentem, polegające w szczególności na: 
  
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

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

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  

5) pozostawaniu z wykonawcą/oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  
 

 

 

 

f/ Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 
 
 

dzień miesiąc rok 

18 12 2017 

 

g/ Termin realizacji zamówienia 

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji 
zamówienia upływa w dniu 
 

dzień Miesiąc rok 

12 01 2018 

 

h/ Ofertę należy złożyć w:  

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

„AGRONAS” Sp. z o.o. 

ul. Żeromskiego 83 
62-600 Koło 

 
tel.: (+48) 63 272 04 03 
fax: (+48) 63 272 10 00 
agronas@agronas.pl 

 
       Należy podać: adres, adres mailowy, nr fax 

i/ Akceptowalne formy składania ofert: 

 

- w formie pisemnej, dostarczone osobiście w 
siedzibie zamawiającego (ul. Żeromskiego 83, 
62-600 Koło); 
lub  
- w formie pisemnej, za pośrednictwem 
publicznego operatora pocztowego, przesłane 
na adres siedziby zamawiającego; 
lub 
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
agronas@agronas.pl 
lub 
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- faxem:  (+48) 63 272 10 00  
 

 

 

j/ Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

- dane identyfikujące oferenta ( nazwę i adres); 

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia); 

- wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT; 

- termin realizacji zamówienia; 

- termin ważności oferty; 

- okres gwarancji; 

- czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię; 

- czas usunięcia awarii uniemożliwiającej pracę systemu. 

 

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty ( np. zostać 
opatrzone pieczęcią imienną / nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp. ). Oferty muszą również 
zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.  

Przedkładane oferty musza odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne 
dodatkowe informacje np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, 
przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.  

k/ Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 

l/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego, jeżeli cena najkorzystniejszej 
oferty będzie przewyższać środki finansowe zaplanowane przez Zamawiającego na realizację zakupu. 

J/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny.  

Informacja o wyniku postępowania po jego zakończeniu zostanie zamieszczona na portalu ogłoszeniowym 

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ 

 

        

 
Koło, 08.12.2017 r. 
 

      

   

 

         Łukasz Żurawik 

         Prezes Zarządu 

https://www.portal/

