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Zaczernie, 10.04.2018 r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.2.2/2018 

Dotyczy: Dostawa oprogramowania zarządzającego pomiarami 
Projekt pt.: „Wdrożenie przez Spółkę B&M Optik nowej technologii mikrosoczewek 

oraz soczewek o wysokiej jakości innowacyjnych w ujęciu rynku krajowego” 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności na podstawie Wytycznych  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  w sprawie 
udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

B&M Optik Sp. z o.o. z siedzibą w 36-062 Zaczernie 798 zarejestrowana przez Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie,Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000178109, NIP: 8132418350, REGON: 690483946, adres poczty elektronicznej 
bmo@bmo.pl 

II. RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA 

Rodzaj zamówienia: Dostawa 
Nazwa zamówienia: Oprogramowanie zarządzające pomiarami 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):48780000-9 
Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością  
 
 
Przedmiotem zamówienia jest Oprogramowanie zarządzające pomiarami będzie to 
platforma zarządzająca danymi pomiarowymi. Podstawowe funkcje, które powinna posiadać 
aplikacja to zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych pomiarowych oraz zarządzanie 
nimi na poszczególnych etapach produkcji.  Zautomatyzowana integracja i udostępnianie 
wykonywanych do tej pory ręczne pomiarów przy pomocą oprogramowania zarządzającego 
pomiarami usprawni procesy produkcyjne. Dzięki oprogramowaniu pracownicy na 
poszczególnych maszynach obróbczych będą mieli możliwość szybkiego przetwarzania, 
wyszukania i zweryfikowania zapisanych danych dotyczących całego procesu pomiarowego. 
W rezultacie oprogramowanie wspierać będzie proces kontroli jakości na etapie produkcji  
i stanowić zabezpieczenie przed powstawaniem wad produktowych. Dzięki temu powstały 
produkt w pełni spełni wymogi klienta. Dodatkowo zebrane dane posłużą do wystawienia 
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certyfikatu w zakresie parametrów jakościowych soczewki, co będzie stanowiło dla klienta 
potwierdzenie jakości finalnego produktu. 
 
Dane będą pochodzić z urządzeń zakupionych w ramach projektu tj.  

 urządzenia do mierzenia grubości soczewek firmy Xonox CT200,  
 interferometru doposażonego w ramach planowanej inwestycji w oprogramowanie X-fringe,  
 bezdotykowego urządzenia do pomiaru centralności ogniskowej oraz grubości zespołu 

soczewek firmy Trioptics 
 z pomiarów po procesie centrowania wykonanego na maszynie firmy Satisloh, po 

procesie frezowania wykonanego na maszynie firmy Optotech oraz po procesie 
polerowania wykonanego na maszynie Optotech. 

 

KONFIGURACJA I PARAMETRY OPROGRAMOWANIA 
Oprogramowanie działające pod systemem 
operacyjnym Zamawiającego typu  Windows 

TAK 

Komunikacja między urządzeniami przy pomocy 
sieci internetowej 

TAK 

Możliwość zapisu rysunków technicznych soczewek TAK 
Możliwość definiowania wymagań technicznych 
soczewek zgodnie z normą ISO 10110 

TAK 

Posiadające możliwość wydruku kart roboczych na 
poszczególne typy operacji związanych z produkcją 
elementów optycznych 

TAK 

Umożliwiające prostą identyfikację zastosowanych 
wymiennych elementów w urządzeniach stosowanych 
w kontroli jakości a w szczególności obiektywów  
w interferometrze 

TAK 

Umożliwiające łatwy wydruk raportu TAK 
 

W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia (nazw producentów) Zamawiający zezwala na stosowanie technologii, 
materiałów czy urządzeń równoważnych, tj. takich, które spełniają wymagania techniczne, 
funkcjonalne oraz użytkowe określone przez Zamawiającego. Użycie nazw własnych lub 
znaków towarowych służyć ma jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych  
i technologicznych Zamawiającego. Każdy z Oferentów może zastosować technologie 
równoważne i/lub równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie 
przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym przetargu. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA 

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie oferent, który: 
 

Lp. Warunki wymagane do 
spełnienia przez Oferenta 

Opis sposobu dokonania oceny 
spełniania warunków 

1. Oferent nie znajduje się w stanie 
likwidacji ani upadłości. 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia 
oferenta  - załącznik nr 3 
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V. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB 
KAPITAŁOWYCH 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo  
z zamawiającym. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo  
i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem 
niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w  linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest 
złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego 
załącznik nr 1 do zapytania. 
 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie powinno być wykonane w terminie nie później aniżeli do 30.06.2018 r. 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta  powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym 
Zapytaniu ofertowym. 
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty/oświadczenia oraz wycenę 
wykonaną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia 
3. Integralną częścią oferty powinny być załączniki 1, 2 i 3 do niniejszego zapytania. 
4. Oferta powinna zawierać co najmniej:  
 datę sporządzenia 
 pełną nazwę oferenta 
 adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, oraz numer NIP 
 wartość oferty 
 termin ważności oferty 
 warunki płatności 
 odniesienie do kryteriów oceny 
 
Czas ważności oferty: minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferta powinna być dostarczona: 

a) drogą mailową na adres: bmo@bmo.pl 
lub 

b) za pośrednictwem poczty polskiej / kuriera / osobiście na adres: 
B&M Optik sp. z o.o., 36-062 Zaczernie 798 
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2. Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2018 r. o godz. 23.59,przy czym obowiązuje 
data wpływu do Zamawiającego.  
 
3. Oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Rozpatrzenie Ofert nastąpi w dniu 15.05.2018 r.  

5. Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej 
niż jedną ofertę, zostanie odrzucona. Oferent może przed upływem terminu składania ofert 
wycofać lub zmienić swoją ofertę. 

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY 

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów (maksymalnie 100 pkt): 

1) Cena – 70 pkt 
2) Gwarancja – 30 pkt 
 
 

Lp. Nazwa kryterium Sposób przyznawania 
punktacji 

Waga 

1. 

Cena Oferta o najkorzystniejszej 
cenie uzyska 70 pkt,  

w pozostałych przypadkach 
punktacja zostanie wyliczona 

według wzoru:  

C = Cn/Co x 70 pkt 

70 pkt 

2. 
Gwarancja 

(liczona w miesiącach) 

Oferta o najkorzystniejszej 
gwarancji uzyska 30 pkt,  

w pozostałych przypadkach 
punktacja zostanie wyliczona 

według wzoru 

G = Go/Gn x 30 pkt 

 

30 pkt 

 

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową 
ocenę oferty. 

Kryterium oceny ofert stanowi wskaźnik P, przedstawiony poniższym wzorem: 

P (oferta końcowa) = C + G  

C- wskaźnik cena całkowita 
Cn – najniższa cena całkowita 
Co - cena całkowita oferenta 
 
G – wskaźnik gwarancja 
Go – termin gwarancji zaproponowany przez danego oferenta liczony w miesiącach 
Gn – najdłuższy okres gwarancji liczony w miesiącach 
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X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Niezwłoczniepo wyborze najkorzystniejszej oferty,Zamawiający zamieści informację o jej 
wyborze na swojej stronie internetowej:www.bmo.pl oraz w Bazie Konkurencyjności.  
W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 
Zamawiający uprawniony będzie do podpisania umowy z kolejnym wykonawcą, który  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę 
punktów. 

XI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO UNIEWAŻNIENIE 

1. Zamawiający udzieli w formie pisemnej zamówienia Wykonawcy, którego oferta 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym  w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 
podawania przyczyn. 

3. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią 
następujące przykładowe przesłanki: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
ważnej umowy w sprawie zamówienia, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

1) odwołania postępowania w każdym czasie; 

2) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy; 

3) unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 
oferty, bez podania przyczyny. 

W przypadkach, o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do 
Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów 
związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

XII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY: 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w następującym zakresie i na następujących warunkach: 

1) Wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej 
części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, 

2) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: 

a) koniecznością wykonania robót dodatkowych, wpływających na termin wykonania robót 
objętych umową podstawową, 
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b) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji 
inwestycji ze środków unijnych, 

3) Jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy 
czym zmiana taka może być spowodowana w szczególności: 

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub specyfikacji 
technicznej urządzenia, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 
materiałów lub urządzeń; 

b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na: 

- zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości pracy 

- poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji pracy urządzenia; 

c) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na: 

- zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji  

- zaoszczędzenie kosztów wykonywanych prac, kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości pracy; 

- poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji pracy urządzenia; 

d) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznejurządzeniaw 
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

XIII. INNE:  

Zapytanie ofertowe: 
- zamieszczono na stronie: www.bmo.pl 
- zamieszczono w Bazie Konkurencyjności: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
 
XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO 
KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI: 

Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcami: 

- w formie pisemnej na adres: B&M Optik sp. z o.o., 36-062 Zaczernie 798 
- drogą elektroniczną na e-mail na adres: bmo@bmo.pl 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do  kontaktu z oferentami jest:Sławomir Sołtys – 
Dyrektor – tel: 604 458 551 

XV. DODATKOWE INFORMACJE: 
 
1) Zamawiający zgodnie z dyspozycja art. 701 §3 kc, zastrzega sobie możliwość zmiany 
treści niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. O wprowadzonych 
zmianach niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej. 



7 
 

2) ZAŁĄCZNIKI: 
1. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 1 
2. Tabela zgodności – załącznik nr 2 
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3    
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/3.2.2/2018 

 

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy): 

Nazwa:    

 ________________________________________________________ 

 

Adres siedziby:   

 ________________________________________________________ 

oświadczam(y), że: 

1) nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i)osobowo lub kapitałowo tzn.: 
nie jestem(śmy) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez: 

 a. uczestniczenie 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. 

 

 

………………………………………………………… 

        podpis i pieczęć osoby 
upoważnionej  

        do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/3.2.2/2018 

 

Tabela zgodności z wymaganiami B&M Optik 

 

 Parametry Oprogramowania 
zarządzającego pomiarami 

Wymagane 
przez  

B&M Optik 

Parametry 
oprogramowania 

oferenta 

Oprogramowanie działające pod 
systemem operacyjnym 
Zamawiającego typu  Windows 

TAK  

Komunikacja między urządzeniami 
przy pomocy sieci internetowej 

TAK  

Możliwość zapisu rysunków 
technicznych soczewek 

TAK  

Możliwość definiowania wymagań 
technicznych soczewek zgodnie z 
normą ISO 10110 

TAK  

Posiadające możliwość wydruku 
kart roboczych na poszczególne typy 
operacji związanych z produkcją 
elementów optycznych 

TAK  

Umożliwiające prostą identyfikację 
zastosowanych wymiennych 
elementów w urządzeniach 
stosowanych w kontroli jakości  
a w szczególności obiektywów  
w interferometrze 

TAK  

Umożliwiające łatwy wydruk 
raportu 

TAK  

 

 

 

 

…………………………… 

            Podpis i pieczęć 

 

 



10 
 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/3.2.2/2018 

 

            
        …………………………………

        (miejscowość, data) 

Dane Oferenta: 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

…………………………………………… 

(nazwa i adres siedziby głównej,  
dane kontaktowe, numer NIP) 
 

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe firmy B&M Optik z siedzibą  
w 36-062 Zaczernie 798 przedkładamy następującą ofertę na dostawę: 
Oprogramowania zarządzającego pomiarami  – 1 sztuka:  

 

Cena netto  
 

Cena brutto 
 

 

Okres udzielonej 
gwarancji 

(w miesiącach) 

 
 

Termin dostawy 
(w tygodniach)  
od dnia zawarcia 

umowy 

 

Warunki płatności 
 
 

 

 

a) Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferowana 
cena zawiera wszystkie składniki kosztów wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia, uwzględnia wymagania i informacje Zamawiającego zamieszczone w 
zapytaniu ofertowym i wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego, 
opublikowane na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl (jeżeli takie były 
udzielane).  

b) Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję 
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założenia w nim zawarte dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim 
zawartych. 

c) Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem technicznym przedmiotu zamówienia  
i uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę  
w stosunku do nich żadnych uwag. 

d) Oświadczam, iż posiadam zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia tj. 
dysponuję odpowiednim potencjałem osobowym  i technicznym . 

e) Oświadczam, że moja firma nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości.  

f) Termin ważności złożonej przeze mnie oferty wynosi minimum 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

 

 

………………………… 

            Podpis i pieczęć 

 

 


