
 

 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA  

ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA 

PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKUJĄCYM OKNA.  

BUK 28.09.2016  
1. Nazwa i adres Zamawiającego.  
Bros s.j. Andrzej Górczak , Jarosław Siekański  

Producent Okien i drzwi PCV i Alu  

64-320 Buk, ul. Przemysłowa 8a  

NIP 777-24-37-775  

2. Tryb udzielania zamówienia.  
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego.  

3. Opis przedmiotu zamówienia.  
Przedmiotem zamówienie jest zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem produkującym 

okna. System powinien zawierać:  

* wszystkie moduły zintegrowane w jednym programie (oferty, zamówienia, produkcja, magazyn, 

faktury, dealerzy),  

* graficzne projektowanie okien, rolet zewnętrznych  

* sterowanie maszynami,  

* możliwość projektowania żaluzji, roletek tkaninowych, wertikali  

* praca na bazie on-line (bez konieczności aktualizowania wersji dealerskich i kilkukrotnego 

wprowadzania danych),  

* możliwość integracji elektronicznej z dostawcami/odbiorcami,  

* możliwość podłączenia bazy ze sklepem internetowym .  

4. Termin realizacji zamówienia.  
IV kwartał 2016 roku  

5. Miejsce dostawy:  

Buk ul. Przemysłowa 8a  

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami;  
Andrzej Górczak  

tel. 606-829-100  

e-mail: andrzej@bros.poznan.pl  

8. Miejsce i termin złożenia oferty.  
Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:  

64-320 Buk ul. Przemysłowa 8a lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@bros.poznan.pl  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2016 r. do godz .10:00  

9. Termin związania ofertą.  
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.  

10. Termin i miejsce otwarcia ofert.  



Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.10.2016r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie 

przewiduje publicznego otwarcia ofert.  

11. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.  

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia  
Maksymalna liczba 

punktów możliwych 

do uzyskania – 100 

Lp.  

Rodzaj Kryterium  Punktacja  Sposób oceny  

1.  Cena  Od 0 do 60  Stosunek ceny 

najniższej oferty do 

ceny badanej oferty 

mnożony przez 60  

2.  Gwarancja  Od 0 do 20  Stosunek okresu 

gwarancji w badanej 

ofercie do okresu 

gwarancji w ofercie 

z najdłuższą 

gwarancją mnożony 

przez 20  

3.  Serwis  Od 0 do 20  Czas reakcji serwisu 

do 24h – 20 pkt  

Czas reakcji serwisu 

powyżej 24h ale nie 

dłuższy niż 48h – 10 

pkt  

Czas reakcji serwisu 

powyżej 48h – 0 pkt  

 


