Cieszyn, 29.01.2020
Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie S.A.
ul. Frysztacka 23
43-400 Cieszyn

ZAPYTANIE ZMIENIONE – DODATKOWE WARUNKI W SEKCJI OPIS ZAMÓWIENIA
Nowy termin nadsyłania ofert – 29.02.2020

Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnych, inteligentnych zabezpieczeń opakowań
kartonowych z wykorzystaniem zautomatyzowanej, cyfrowej linii produkcyjnej” planowanego do
realizacji
w
ramach
Działania
3.2.
RPO
WSL
2014-2020,
prosimy
o przesłanie oferty na zakup, dostawę pakietu oprogramowania niezbędnego do realizacji w/w
projektu wraz z instalacją, konfiguracją i wdrożeniem. Prosimy o przesłanie oferty obejmujących
następujące elementy:




Centrum zdalnej akceptacji typu web center,
Oprogramowanie CAD,
System do cyfrowej weryfikacji graficznej.
Warunki rozpatrywania ofert








Wszystkie elementy oprogramowania muszą być zintegrowane, mają stanowić podstawę do
automatycznego przepływu plików w obrębie prepress, press i postpress Wnioskodawcy,
Wszystkie elementy oprogramowania, muszą współpracować z systemem informatycznym
ERP (CSG Boxsoft) aktualnie wykorzystywanym przez Zamawiającego,
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie listy referencyjnej złożonej z min.
5 pozytywnych wdrożeń oferowanego oprogramowania w firmach produkujących opakowania
jednostkowe z tektury litej w sektorze premium.
W przypadku oprogramowania CAD warunkiem koniecznym jest możliwość przeniesienia
obecnie używanej bazy danych wykrojników (ok. 15.000 pozycji) do nowego oprogramowania,
Oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z dokumentami
rejestrowymi lub przez osoby upoważnione składania ofert przez osoby uprawnione (proszę
dostarczyć upoważnienie ważne w dniu składania oferty).

Opis zamówienia – zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie następujących
elementów oprogramowania: a) Centrum zdalnej akceptacji typu web center, b) Oprogramowanie
CAD, c) System do cyfrowej weryfikacji graficznej

1. Kod CPV 48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Centrum zdalnej akceptacji typu web center: internetowy system zarządzania projektami
umożliwiający zatwierdzanie projektów przed rozpoczęciem ich realizacji. Jest to narzędzie
pozwalające na współpracę wielu osób zaangażowanych w projekt, możliwość dodawania uwag,
adnotacji, dowolnych informacji oraz system zarządzania projektem powodują, że program staje się
systemem zarządzającym cyklem powstawania opakowania. System ten pozwala łączyć, kontrolować
oraz zapewniać płynność w skomplikowanym cyklu powstawania opakowania. Zbiera w jednym
miejscu wszystkie informacje i dane związane z projektem optymalizując komunikację pomiędzy
wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w dany projekt.
Specyfikacja:







interfejs z wieloetapowym systemem akceptacji, z możliwością dodawania uwag,
repozytorium plików związanych z projektem (grafika, siatki konstrukcyjne,
dodatkowe pliki),
historia zmian w projekcie,
wyszukiwarka projektów,
powiadomienia mailowe o zmianach w projekcie,
możliwość integracji z systemem ERP Zamawiającego za pomocą interfejsów.

2. Kod CPV 48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Oprogramowanie CAD: zakup oprogramowania CAD składającego się z następujących elementów:
oprogramowanie do projektowania opakowań 2D/3D, edytor graficzny do projektowania opakowań,
zaawansowany program do impozycji, program do tworzenia montażu opakowań i generowania
plików produkcyjnych.
Specyfikacja:








oprogramowanie do rysunków 2D z biblioteką gotowych szablonów opakowań i narzędziami
szybkiego projektowania i modyfikowania konstrukcji,
oprogramowanie do rysunków 3D z narzędziami do wizualizacji i eksportu trójwymiarowych
opakowań oraz możliwością tworzenia animacji składania opakowań,
oprogramowanie do przygotowania siatek montażowych z ręcznym i automatycznym
rozkładem użytków,
możliwość projektowania montaży zawierających zabezpieczenia:
1. mikrodruki i mikrokody QR oraz kody typu data,
2. zabezpieczone przed kopiowaniem kody QR,
3. zabezpieczone przed kopiowaniem kody Guilloche,
4. druk tonerami niewidzialnymi,
5. znaki wodne współpracujące z aplikacjami mobilnymi,
6. znakowanie za pomocą technik druku danych zmiennych - w szczególności druk opakowań
z indywidualnymi numerami,
7. znakowanie za pomocą techniki wykrawania danych zmiennych VDC.
narzędzia parametrycznego projektowania własnych szablonów opakowań,
rozbudowane oprogramowanie do tworzenia gotowych montaży do druku z możliwością
importu siatek montażowych w formatach m.in. DDES, CFF2 oraz eksportem do formatów
m.in. PDF, EPD, CIP, JDF oraz automatycznym tworzeniem pasków kontrolnych, paserów i
innych zdefiniowanych znaczników.

3. Kod CPV 48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

System do cyfrowej weryfikacji graficznej: system do inspekcji /weryfikacji offline, porównuje dane
RIP vs. proof, PDF do PDF lub inne formaty graficzne przed naświetleniem form drukowanych i jest
dopełnieniem systemu inspekcji zainstalowanego na automacie sklejająco-składającym, który
sprawdza zgodność wydruku z założonym wzorem.
Specyfikacja:







weryfikacja wybranych zabezpieczeń druku,
system inspekcji druku offline,
porównywania danych RIP vs. proof, PDF do PDF lub inne formaty graficzne,
moduł separacji PDF według przynależności według warstw,
inspekcja kodów kreskowych CEN/ANSI,
inspekcja kodów datamatrix / QR.

Wymagania odnośnie liczby stanowisk i licencji do poszczególnych modułów oprogramowania - jeśli
licencje stanowiskowe i dla użytkownika są wymagane:
1. centrum zdalnej akceptacji - min. 5 licencji administracyjnych u Wnioskodawcy, licencja dla min. 25
jednoczesnych użytkowników zewnętrznych (klientów),
2. oprogramowanie CAD:
• oprogramowanie do: rysunków 2D, siatek montażowych, projektowania szablonów opakowań min. 5 stanowisk / min. 3 licencje,
• oprogramowanie do rysunków 3D - min. 1 stanowisko / min. 1 licencja,
• rozbudowane oprogramowanie do tworzenia gotowych montaży do druku z możliwością importu
siatek montażowych - min. 3 stanowiska / min. 2 licencje,
3. System do cyfrowej weryfikacji graficznej:
• min. 2 stanowiska / min. 2 licencje.
W przypadku kiedy licencje są sprzedawane w pakietach, musi być oferowany pakiet spełniający
minimalne założenie ilościowe dla danego modułu.

Kryteria i sposób oceny oferty:
a) Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego na podstawie poniższych kryteriów. Wszystkie
elementy niniejszego zapytania tj. a) Centrum zdalnej akceptacji typu web center b)
Oprogramowanie CAD c) System do cyfrowej weryfikacji graficznej rozpatrywane będą łącznie.
Zwycięzcą postępowania na dostawę kompleksowego oprogramowania zostanie wykonawca,
którego oferta uzyska największą liczbę punktów:
Nr
1

Nazwa kryterium
Cena oprogramowania netto (suma trzech elementów)

50%

2

Roczny koszt opłat za utrzymanie wsparcia technicznego i aktualizacji
oprogramowania w cenie netto (suma kosztów dla trzech elementów)

40%

3

Darmowy okres wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania w
latach (jeśli okres jest różny dla poszczególnych elementów, przyjęty
zostanie najkrótszy z trzech okresów)

10%

b) Zasady przyznawania punktacji wg kryterium:

Waga kryterium

1. punkty za kryterium cena oprogramowania netto zostaną obliczone według wzoru
(wynik działania zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, maksymalna liczba
punktów do zdobycia to 50 pkt)
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗
𝑥 50 = 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑧𝑑𝑜𝑏𝑦𝑡𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
2. punkty za kryterium Roczny koszt opłat za utrzymanie wsparcia technicznego i
aktualizacji oprogramowania (cena netto) zostaną obliczone według wzoru (wynik
działania zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, maksymalna liczba punktów do
zdobycia to 40 pkt)
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗
𝑥 40 = 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑧𝑑𝑜𝑏𝑦𝑡𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗

3. punkty za kryterium Darmowy okres wsparcia technicznego i aktualizacji
oprogramowania w latach będą przyznawane według wzoru, (wynik działania
zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, maksymalna liczba punktów do zdobycia to
10 pkt)
𝑑ł𝑢𝑔𝑜ść 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑐𝑧𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
𝑥 10 = 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑧𝑑𝑜𝑏𝑦𝑡𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤
𝑛𝑎𝑗𝑑ł𝑢ż𝑠𝑧𝑒 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑐𝑧𝑛𝑒

Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów dla każdego pakietu oprogramowania to: 100
pkt. Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie ofertą wybraną, a z wykonawcą zostanie
podpisana umowa.
Warunki dodatkowe:





Koszt dostawy, instalacja, wdrożenie i szkolenia muszą zostać zawarte w cenie
oprogramowania,
Oferta oraz ewentualne materiały mają zostać dostarczone w języku polskim,
Oferta musi zawierać termin ważności,
Oferent nie może pozostawać w trudnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Termin składania ofert: 10.02.2020., osobiście w siedzibie firmy Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie S.A.,
ul. Frysztacka 23, 43-400 Cieszyn lub mailowo na adres: piotr.kulikowski@czksa.com.pl.
Termin wykonania zamówienia (zakończenie instalacji i szkolenia podstawowego): 30.06.2020
Miejsce dostawy, instalacji i wdrożenia: Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie S.A., ul. Frysztacka 23, 43400 Cieszyn.
Wykluczenia: Zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Beneficjentem osobowo
lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
Określenie zmian warunków umowy / zlecenia zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Umowa może być rozwiązana przez stronę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga
strona pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie
natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy.
Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony
wszelkich zobowiązań z niej wynikających do dnia jej rozwiązania.
Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących
przypadkach:
3.1 obniżenia ceny przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę – w takim przypadku wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie obniżona do poziomu nowych cen oferowanych
przez Wykonawcę;
3.2 zmiany stawki podatku od towarów i usług – w takim wypadku wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy, zostanie obliczona z uwzględnieniem nowej stawki VAT.
Każda zmiana i uzupełnienie Umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą może wynikać z
konieczności dostosowania tych warunków do postanowień umowy o dofinansowanie
projektu w przypadku gdy zostanie on wybrany do dofinansowania w ramach Działania 3.2.
RPO WSL 2014-2020
Poza innymi przypadkami określonymi w treści Umowy, zmiany Umowy będą mogły być
wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający
i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy. Wskazane powyżej okoliczności
nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich
zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej
treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność
osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do
wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów
finansowych w skali ponadpaństwowej, działań wojennych, ograniczenia w obrocie
międzynarodowym ze względu na sankcje i embargo, konieczności uwzględnienia wpływu
ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy.
Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy
oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
przyspieszających realizację. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany
weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane
wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem
wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim
zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy.
Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej, którą należy rozumieć, jako zdarzenie nagłe,
nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub

na pewien czas. Zdarzenie, któremu nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać przy
zachowaniu należytej staranności.
9. Strona, która zamierza żądać zwolnienia od odpowiedzialności z powodu siły wyższej
zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu
i ustaniu.
10. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez stronę powołującą się na nią.
11. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
12. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów
powstałych pomiędzy nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź
bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
13. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy,
których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu umowy.

