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Gutowo, dnia 23 października 2021 r.  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU NR 2/RPKP/162/LASOLEIL 
ZAKUP SYSTEMU DO OBSŁUGI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

La Soleil Monika Piecuch 
Gutowo 36, 87-134 Gutowo 
NIP: 956-142-96-33 
tel. +48 501 673 972 
e-mail: monika.piecuch@lasoleil.com.pl  
www: https://www.lasoleil.com.pl/  
 

II. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 
 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 
osobiście, pisemnie lub drogą elektroniczną. 

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie proceduralnym i 
merytorycznym jest p. Monika Piecuch: w dni robocze w godzinach od 8:30 do 15:30,  
tel. +48 501 673 972, e-mail: monika.piecuch@lasoleil.com.pl. 

 
III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie  

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego zamówienia 
dofinansowaniem z budżetu UE. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 
IV. WSPÓŁNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
 
72212200-1 - Usługi opracowywania oprogramowania dla internetu i intranetu 
72212517-6 - Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 
72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania 
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V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu do obsługi zarządzania projektami w ramach 

projektu nr RPKP.01.06.02-04-0368/19 pn. Innowacyjne usługi mobilne w zakresie projektowania 
i aranżacji wnętrz realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania 
zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla 
innowacyjnych MŚP. 

2. Usługa polega na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu systemu do obsługi zarządzania 
projektami w firmie Zamawiającego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z minimalnymi wymaganiami znajduje się w 
załączniku nr 1 Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu potwierdza, że oferowany przez niego 
system do obsługi zarządzania projektami jest zaprojektowany zgodnie z potrzebami 
Zamawiającego oraz spełnia minimalne wymagania techniczne opisane w załączniku nr 1 
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia. 

5. Projektowany system do obsługi zarządzania projektami powinien mieć konstrukcję modułową, a 
każdy moduł musi umożliwiać realizację odrębnych funkcji. Powinien umożliwiać pracę zdalną, dla 
rozproszonego zespołu pracowników posiadających dostęp do Internetu. 

6. Zamawiający udziela przedmiotowego zamówienia z zachowaniem zasady jawności, 
konkurencyjności oraz równego traktowania Wykonawców i upublicznia jego treść na swojej 
stronie internetowej https://www.lasoleil.com.pl/.  

 
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia najpóźniej do dnia 30.11.2021 r. Dzień 

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia rozumiany jest jako dzień podpisania przez obie 
strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonego i odebranego bez zastrzeżeń 
przedmiotu zamówienia. 

2. Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego - La Soleil Monika Piecuch,  
Gutowo 36, 87-134 Gutowo. 

 
VII. INFORMACJE O WYKLUCZENIACH I ODRZUCENIU OFERT  
 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niepowiązani z Zamawiającym osobowo i 

kapitałowo. 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 przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
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 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Ponadto w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:  
a) są uprawnieni do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi oraz którzy świadczą usługi w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia, 
b) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania przedmiotu zamówienia, 
c) dysponują potencjałem ekonomicznym i zdolnościami finansowymi do wykonania 

zamówienia, 
d) dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, 
e) dysponują potencjałem kadrowym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie ww. warunków składając stosowne oświadczenia 
lub dokumenty: 
1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiące 

załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 
2) Oświadczenie o spełnieniu pozostałych warunków udziału w postępowaniu stanowiące 

załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. 
3) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. Odpis KRS lub zaświadczenie CEIDG mogą 
być także załączone w formie wydruku ze strony internetowej. 

4. Jeżeli Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony 
z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 

 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY  
 
1. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, 

winny być sporządzone zgodnie z załączonymi do niniejszego Zapytania ofertowego wzorami 
formularza ofertowego wraz z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. 

2. Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu. 
3. Ofertę oraz oświadczenia należy złożyć w oryginale. 
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 
5. Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu, akceptuje tym samym treść wszystkich 

załączników. 
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
7. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty i przystąpieniem do udziału w postępowaniu 

ponosi Wykonawca.  
8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę lub osoby reprezentujące Wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, bądź osobę lub osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę 
działa(ją) na podstawie pełnomocnictwa, to dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako 
część oferty - w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 
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9. Wykonawca w treści oferty powinien określić cenę netto, brutto oraz podać wartość podatku VAT 
w PLN (złotych polskich) z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Za naliczenie prawidłowej stawki 
VAT odpowiedzialny jest Wykonawca.  

10. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:  
1) podpisane oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wszelkie 

niezbędne dokumenty, o których mowa w części VII niniejszego zapytania ofertowego, 
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli z załączonych dokumentów nie wynika 

upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy, 
3) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. Odpis KRS lub zaświadczenie CEIDG mogą 
być także załączone w formie wydruku ze strony internetowej. 

 
IX. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY  

 
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:  

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  
2) została złożona przez podmiot:  

 niespełniający warunków udziału w postępowaniu,  
 powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020,  

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,  
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
5) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, 
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Zamawiający może w toku weryfikacji i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz 
uzupełnień dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę 
Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera informacje 
nieprawdziwe lub niemożliwe do udokumentowania. 

3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw 
Zamawiającemu. 

 
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 
1. Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie  

z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 2/RPKP/162/LASOLEIL na wykonanie systemu do 
obsługi zarządzania projektami” osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera  
w siedzibie Zamawiającego La Soleil Monika Piecuch pod adresem: Gutowo 36, 87-134 Gutowo 
do dnia 29.10.2021 do godziny 14:00.  

2. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.  
3. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. 
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XI. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
 
1. Zamawiający dokona oceny formalnej złożonych ofert pod kątem kompletności złożonej oferty 

oraz zgodności ze specyfikacją przedmiotu zamówienia. Oferta niezgodna z zapytaniem 
ofertowym podlega odrzuceniu. 

2. Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie 
poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 

3. W procesie wyboru Wykonawcy pod uwagę zostanie wzięte kryterium ceny. 
4. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryterium „cena brutto” – waga 100%.  
5. Zamawiający przyzna punkty od 0 do 100 wg poniższych zasad: 

 
KRYTERIUM „CENA BRUTTO” – wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w 
formularzu ofertowym w polu „CENA BRUTTO” – max 100 pkt (waga 100 %). Liczba punktów w 
kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem: 

 
 

 

 

6. Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena oferty brutto” przyjmując za podstawę wyliczenia 
najniższą cenę ofertową i przypisując jej 100 punktów. Zamawiający przyzna pozostałym ofertom 
punkty według powyższego wzoru.  

7. Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferty zostaną ocenione z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku.   

8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny w ocenie ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
XII. DODATKOWE INFORMACJE  
 
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

− skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania 
ofert, 

− ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny, 
− negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy). 

2. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony 
przez Zamawiającego. 

                                    
     Cena najniższej oferty 

Liczba punktów = ------------------------------------ x 100  
                                  Cena badanej oferty 
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3. W prowadzonym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. W kwestiach nieuregulowanych treścią niniejszego zapytania ofertowego znajdują zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz zapisy Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 21 grudnia 
2020 r. 

5. Zamawiający rozstrzygnie przedmiotowe postępowanie do 7 dni roboczych po upływie terminu 
składania ofert i niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich 
Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, a 
także opublikuje stosowne zawiadomienie o wyniku postępowania na własnej stronie 
internetowej. 

6. O terminie oraz miejscu podpisania przedmiotowej umowy Zamawiający poinformuje wybranego 
Wykonawcę w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania i wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 

 
XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA LUB ODSTĄPIENIE OD ZAWARCIA UMOWY 
 
1. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach: 

 gdy nie wpłynęła żadna ważna oferta, 
 gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 
 gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja przedmiotu zamówienia 

nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
 gdy dokona się formalno-prawnych zmian projektu, w ramach którego udzielono 

przedmiotowego zamówienia, co uniemożliwia realizację i/lub sfinansowanie przedmiotu 
zamówienia przez Zamawiającego, 

 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
3. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania oraz 

nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku 
z udziałem w postępowaniu ofertowym. 

4. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach: 
 wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu 

zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia, 
 powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia 

posługiwał się nieprawdziwymi danymi, 
 utracie dofinansowania na realizację projektu, w ramach którego Zamawiający udziela 

przedmiotowego zamówienia. 
 
XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje 



 

7 
 

się, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający; 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

przeprowadzenia przedmiotowego postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności 
zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 21 grudnia 2020 r. oraz w oparciu o art. 701 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w związku ze stosowaniem przez Zamawiającego 
zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 
niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez cały okres trwałości 
projektu wynikający z umowy o dofinansowanie projektu nr RPKP.01.06.02-04-0368/19; 

5) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

6) Posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

7) Nie przysługuje Pani/Panu: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b 
i c RODO. 

 
 
XV. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia 
2. Formularz ofertowy 
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
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załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/RPKP/162/LASOLEIL 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Przedmiotem zamówienia dotyczy zakupu systemu do obsługi zarządzania projektami w ramach 
projektu nr RPKP.01.06.02-04-0368/19 pn. Innowacyjne usługi mobilne w zakresie projektowania i 
aranżacji wnętrz realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania 
zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla 
innowacyjnych MŚP. Wdrożenie w firmie LA SOLEIL rozwiązań z zakresu platformy mobilnej obsługi  
systemu zarządzania danymi w ramach prowadzonej działalności i uruchomienia nowej innowacyjnej 
usługi mobilnej stworzy realne warunki dla zaimplementowania nowych technologii informacyjno-
komunikacyjnych w prowadzonej działalności, która będzie ingerować obszary związane z obsługą  
klienta oraz współpracę z kontrahentami.  
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi dotyczącej zaprojektowania, wykonania i wdrożenia 
systemu do obsługi zarządzania projektami w następującym zakresie: 
 
Specyfikacja techniczna: 
System powinien mieć konstrukcję modułową, a każdy moduł musi umożliwiać realizację odrębnych 
funkcji. Powinien umożliwiać pracę zdalną, dla rozproszonego zespołu pracowników posiadających 
dostęp do Internetu. 
 
Kluczowe niezbędne moduły: 
 
Moduł kontrahentów: Dane 

 dane teleadresowe 
 notatki ogólne 
 pliki 
 konta bankowe 
 wiadomości 
 terminy spotkań + przypominanie 
 projekty 

 
Moduł zarządzania projektami 

 projekty 
o czas realizacji przewidywany 
o czas realizacji rzeczywisty 
o termin realizacji 
o pliki (ogólnie do projektu) 
o pliki (zebrane z powiązanych zadań) 
o statusy 
 zaplanowany (nowy) 
 w trakcie 
 zakończony 
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 przeterminowany 
o finanse 
 możliwość przypisania zlecenia do projektu (wartość projektu) 
 przypinanie faktur kosztowych do projektu 
 raportowanie rentowności projektu 
 zadania 
o termin realizacji 
o czas realizacji przewidywany 
o czas realizacji rzeczywisty 
o opis zadania 
o pliki 
o pracownik powiązany 
 możliwość zbiorcz. przypisywania wielu pracowników do jednego zadania  
o typ 
 zadanie zwykłe 
 kamień milowy 
o status 
 nowe 
 otwarte (w realizacji) 
 zrealizowane 
o wiadomości 
 treść 
 godziny realizacji 
 kalendarz 
o filtrowanie po pracowniku 
o filtrowanie po projekcie 

Obsługa klienta 

 oferta 
 rejestracja zamówień 
 zlecenia 

 
Zakupiony program umożliwi kumulowanie zdjęć i materiałów do projektu, informacje i wskazówki w 
kontakcie z klientem, przechowywanie kolejnych wersji w systemie (wersjonowanie projektów), 
monitorowanie postępu realizacji projektu, generowanie statystyk efektywności pracy projektantów. 
 
System będzie służył do usystematyzowania danych wszystkich klientów, przechowywanie rzutów i 
wizualizacji (w chmurze), by każdy pracownik miał dostęp do zasobów (także archiwalnych) w wersji 
mobilnej, intuicyjnej i w pełni dostępnej. Ponadto będzie zawierał panel stopnia zaangażowania prac 
projektowych, panel sprzedażowy. 
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załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/RPKP/162/LASOLEIL 
 

 

 
 
 
 

   Pieczęć firmowa Wykonawcy 
 

tel. …………………………………….. 

e-mail: ……………………………………. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ja, niżej podpisany/-a …........................................................... działając 

w imieniu1.................................................. i na rzecz2 ........................................................... z siedzibą3 

............................................ zarejestrowaną4 w ........................................................ pod numerem NIP 

..................................... / REGON .......................................... / KRS …………………… w nawiązaniu do 

zapytania ofertowego nr 2/RPKP/162/LASOLEIL na zakup systemu do obsługi zarządzania projektami 

realizowanego w ramach poddziałania RPKP.01.06.02 Dotacje dla innowacyjnych MŚP  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją umowy  

o dofinansowanie dla projektu nr RPKP.01.06.02-04-0368/19 pn. „Innowacyjne usługi mobilne  

w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz” składam niniejszą ofertę. 

KRYTERIA OCENY OFERTY: 

Cena brutto:  

Słownie:  

Wartość podatku VAT:  

Cena netto:  

Słownie:  
 

 
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania 
ofert. 

 
 

1 Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki) 
2 Podać pełną nazwę firmy 
3 Podać pełny adres siedziby firmy 
4 CEIDG / KRS 
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OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że otrzymałem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty. 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i uznaję się za związanego jego 
postanowieniami. 

Oświadczam, że przedstawiona oferta spełnia wymogi opisane w zapytaniu ofertowym. 

Oświadczam, że podana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie i waloryzacji oraz zawiera 
wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia. 
 
Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 
określonych w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
 
 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną jej część są: 

1. Aktualny odpis/wydruk z KRS lub CEIDG 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym  

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

4. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach.     

 

 

 

Data oraz miejsce sporządzenia oferty:  

………………………………………………………… 

 

 

 

 

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

podpis Wykonawcy / osoby 
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
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załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/RPKP/162/LASOLEIL 
 
 
 
 
 
 
 

   Pieczęć firmowa Wykonawcy 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH 

Oświadczam, że nie jestem powiązany/-a osobowo i kapitałowo z Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  
w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy 

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. 

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją 
najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności. 

 

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

miejscowość, data podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy  
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załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/RPKP/162/LASOLEIL 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Pieczęć firmowa Wykonawcy 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Składając niniejszą ofertę oświadczam, że: 

− dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 

− dysponuję potencjałem ekonomicznym i zdolnościami finansowymi do wykonania zamówienia, 

− dysponuję potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, 

− dysponuję potencjałem kadrowym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

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

miejscowość, data podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy  

 


