Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjnośd, Przedsiębiorczośd

Warszawa, 13-08-2014 r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2014
dotyczące realizacji projektu „Rozwój działalności badawczo - rozwojowej w firmie RIDAN Sp. z o.o.
poprzez zakup niezbędnych środków trwałych”
I.

ZAMAWIAJĄCY
Ridan Sp. z o.o.
ul. Sapieżyoska 10
00-215 Warszawa
KRS 0000365611, REGON 142593079, NIP 5252489351

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dedykowane oprogramowanie niezbędne do zarządzania
i prowadzenia badao w laboratorium odzieżowym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dedykowanego rozwiązania informatycznego
integrującego działanie laboratorium odzieżowego, zapewniającego spełnienie wysokich
standardów obsługi kontrahentów oraz czynne monitorowanie jakości wykonywanych
badao i kosztów z nimi związanych.
2. Wymagane jest przekazanie kodów źródłowych aplikacji wraz z prawami autorskimi do
dalszej modyfikacji i rozpowszechniania aplikacji.
3. Wymagana jest prezentacja rozwiązania i weryfikacja oczekiwanej funkcjonalności w
siedzibie zamawiającego.
4. W ofercie cenowej musi byd zawarte pełne wsparcie oprogramowania na czas trwania
projektu (wsparcie użytkowników, szkolenia nowych pracowników, usuwanie błędów,
wprowadzanie modyfikacji).
5. Architektura oprogramowania: platforma webowa; stanowiska robocze muszę mied
dostęp do oprogramowania przy pomocy przeglądarki internetowej.
6. Zgodnośd z systemem Windows Server 2012R2.
7. Obszar dostępności: intranet/ VPN/ Internet.
8. Moduł zarządzania użytkownikami, grupy uprawnieo: dostęp do operacji oraz elementów
platformy.
9. Wysyłanie informacji o kluczowych zdarzeniach drogą e-mailową.
10. Możliwośd definiowania kart badao dla dowolnych laboratoryjnych urządzeo odzieżowych.
11. Zaimplementowany moduł badao odpowiadający pomiarom przeprowadzanym na
zrywarce do włókien.
12. Zaimplementowany moduł badao odpowiadający pomiarom przeprowadzanym na
maszynie do badao oporu pary wodnej (Ret) przystosowanej do określania transportu
ciepła i pary wodnej przez tekstylne materiały aktywne, przy uwzględnieniu wyposażenia:
płyta mokra, płyta sucha oraz kanał nadmuchowy.
13. Moduł badao odpowiadający pomiarom przeprowadzanym na spektrofotometrze o
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następujących parametrach:
Spektrofotometr dwuwiązkowy pracujący w zakresie UV/VIS/NIR,
Zakres długości fali 190-2700 nm,
Rozdzielczośd: 0.1 nm,
Dokładnośd długości fali: 0.3 nm,
Powtarzalnośd długości fali: 0.05 nm,
Funkcja wymiany widm,
Funkcja dekonwolucji,
Obliczanie współrzędnych barwy L*a*b*, współczynnika zgodności ze wzorcem dE, z
możliwością tworzenia baz danych wzorców i próbek.
Kalendarz badao w laboratorium dla każdego stanowiska.
Rejestrowanie zapytania ofertowego od klienta o następujących parametrach:
Zleceniobiorca,
Zleceniodawca: nazwa, adres, tel./fax, NIP, e-mail, Temat zlecenia, obiekt badao: nazwa
typ, model wyrobu, nazwa substancji lub materiału, liczba próbek, nazwa procesu,
Zakres badao: cechy, parametry, metody, normy,
Stwierdzenie zgodności/ niezgodności wyników badao z wymaganiami norm,
Wydanie opinii/interpretacji - nie objęte zakresem akredytacji,
Termin sporządzenia sprawozdania z badao,
Cena umowna badania,
Szacowane dodatkowe koszty,
Rejestracja dodatkowych załączników, przechowywanie w bazie danych kopii cyfrowych
załączników,
Dodatkowe ustalenia.
Tworzenie odpowiedniej oferty dla klienta.
Generowanie zlecenia badania.
Rejestracja przyjęcia próbek do badao.
Moduł definiowania badao:
Opis obiektu badao, możliwośd załączania grafiki, zdjęd, rysunków technicznych,
Data otrzymania próbek,
Data wykonania badao,
Zakres badao z podziałem na badania akredytowane oraz poza zakresem akredytacji,
Zamieszczanie wyników badao w elastycznej formie.
Fakturowanie badao.
Wysłanie wyników badao do klienta oraz dostępnośd wyników badao w module
internetowym.
Zbiorcze raporty podsumowujące wykonane badania oraz pracę laboratorium.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III.

TERMIN DOSTAWY
15-09-2014 r.
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IV.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa w dniu: 25-08-2014 r.
2. Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta powinna byd ważna do dnia: 30-09-2014 r.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od oferentów wyjaśnieo dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.ridan.pl

V.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna byd sporządzona wg wzoru w załączniku nr 1, opatrzona pieczątką firmową, posiadad
datę sporządzenia oraz powinna byd podpisana przez oferenta.
2. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
3. Oferta powinna byd przesłana za pośrednictwem:
a. poczty, kuriera lub osobiście na adres Zamawiającego:
Ridan Sp. z o.o.
ul. Sapieżyoska 10
00-215 Warszawa
b. poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ridan.pl
c. faxem na nr: (22) 530 59 07

VI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT I WYBORU NAJKORZYSTANIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
80% cena
20% parametry wsparcia i szkoleo
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29-08-2014 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 16:00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod
adresem www.ridan.pl

VII.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje będą udzielane tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie pytania
należy kierowad na adres zamowienia@ridan.pl

VIII.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr. 1 - Wzór formularza ofertowego
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Załącznik nr. 1

OFERTA
dla firmy: Ridan Sp. z o.o.
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 4/2014
z dnia 13-08-2014 r. dotyczącego:
dostawy dedykowanego oprogramowania niezbędnego do zarządzania i prowadzenia badao
w laboratorium odzieżowym
_______________________________
Data, miejscowośd
Nazwa oferenta:

______________________________________

Adres oferenta:

______________________________________

Tel/e-mail:

______________________________________

NIP:

______________________________________

Osoba kontaktowa:

______________________________________

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13-08-2014, dotyczące realizacji projektu „Rozwój działalności
badawczo - rozwojowej w firmie RIDAN Sp. z o.o. poprzez zakup niezbędnych środków trwałych” przez firmę
Ridan Sp. z o.o., składamy następującą ofertę na:
Przedmiot

Cena netto:

Uwagi / zmiany:

Oprogramowanie do zarządzania
pracami B+R w laboratorium

Cena (cena łączna realizacji wszystkich zakresów prac wynosi):
• __________________ PLN netto, (słownie: ______________________________________ złotych netto)
• __________________ PLN brutto, (słownie: ______________________________________ złotych brutto)
Oferta ważna do: __________________
1. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami
Ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 353 z 2004r.).
2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
3. Oświadczmy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie warunki dotyczące
terminów wykonania usług.
_____________________________________
(data, podpis i pieczątka)

