
 

   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące rozbudowy systemu enova365 o moduł Business Intelligence 

w ramach projektu pt. 

„Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu 

racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”(PROM) 

Nr postępowania: 2/2020/PROM, data: 23.11.2020 r. 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego 

Federacja Polskich Banków Żywności 

Al. Jerozolimskie 30 lok. 8, 00-024 Warszawa 

 

II. Tryb postępowania 

 

1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 z późn. zm.) 

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą z 

wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020 w wersji z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem 

terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie 

przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.  

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia 

W ramach projektu „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i 

efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” (PROM) 

finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Federacja Polskich 

Banków Żywności planuje realizację działań informatycznych w systemie ERP enova365 

polegających na: 

1. Zakup i wdrożenie dodatku Business Intelligence na rzecz Zamawiającego do systemu 

enova365 umożliwiającego w zakresie systemu ERP tworzenie określonych raportów i 

ich analizę (grupowanie, sortowanie, filtrowanie oraz agregacja danych w określonym 

zakresie czasu). 

2. Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania Power Business Intelligence na rzecz 

Zamawiającego, czyli usługi analizy biznesowej firmy Microsoft, umożliwiającej 



 

   

prezentowanie interaktywnych pulpitów przedstawiających zagregowane dane na 

podstawie bazy danych enova365. 

3. Raportowanie baz danych (raporty szczegółowe). 

4. Analizowanie danych (porównywanie danych, tabele, zestawienia).   

5. Monitoring danych (alerty, tabele).  

Po stronie Wykonawcy będzie zakup licencji i wdrożenie oprogramowania Power Business 

Intelligence na rzecz Zamawiającego do systemu ERP enova365 oraz udostępnienie aplikacji 

Power BI w następujących obszarach: 

1. Analiza pozycji dokumentów.  

Zakres analizy danych obejmie wykaz: 

 Zestawień z zakresu przyjęć magazynowych 

 Kontrahentów 

 Producentów lub dystrybutorów 

 Kategorii produktowych 

 Wartości przyjęć magazynowych  

2.    Przygotowanie wizualizacji  danych dla zadanych okresów czasu  

3.    Agregacje danych od ogółu do szczegółu 

       4. Skonfigurowanie dodatkowych raportów dostosowanych do potrzeb zamawiającego 

5. Określenie ilości stanowisk (licencji). 

 

Dodatkowo po stronie Wykonawcy będzie przeprowadzenie 20 godzin szkoleń z zakresu 

budowania własnych raportów dla użytkowników oraz udostępnienie 20 roboczogodzin na 

wsparcie IT. 

 

Szczegółowy zakres i wymagania do przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 Opis 

przedmiotu zamówienia. 

 

IV.  Terminy i miejsce wykonania zamówienia 

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy w okresie 90 dni 

kalendarzowych 

2. Miejsce wykonania zamówienia: u Wykonawcy 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu – wymagania w stosunku do Wykonawcy 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia 



 

   

b) Posiadają minimum 2 letnie doświadczenie realizacji we wdrażaniu BI do systemu 

informatycznego enova365, rozumiane, jako min. 2 letni okres obowiązywania umowy 

dystrybucyjnej Wykonawcy z producentem oprogramowania enova365, firmą Soneta 

Sp. z .o.o.; 

c) Posiadają minimum 1 wdrożenie BI do systemu enova365  

d) Dysponują zespołem i możliwościami wykonawczymi gwarantującymi realizację 

Zamówienia w terminie i w sposób zapewniający wysoką jakość. 

   Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są 
powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi dla 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 zarządczego, 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.  

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

W trakcie oceny ofert, Zamawiający może żądać do Wykonawcy dokumentów 

potwierdzających należyte wykonanie wskazanych usług. Niespełnienie chociażby jednego 

z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

 

VI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

Ofertę (skan) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

monika.modrzejewska@bankizywnosci.pl lub w formie papierowej na adres: Federacja 

Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30/8, 00-024 Warszawa 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2020 roku do godziny 23:59. Decyduje data i 

godzina wpływu oferty. W temacie wiadomości należy wpisać „Oferta BI". 

 

VII. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków  

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  

mailto:monika.modrzejewska@bankizywnosci.pl


 

   

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;  

3. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawiona nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

4. Wykaz wykonanych badań i/lub usług odpowiadających swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania 

ofertowego.    

5. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, będzie skutkować 

odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub 

osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie 

wykluczony z udziału w postępowaniu.  

VIII. Warunki zmiany umowy  
Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy.  

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 
Ofertę należy sporządzić w formie papierowej w języku polskim.  

Kompletna oferta musi zawierać:  

1. Ofertę wykonania zamówienia sporządzoną na formularzu ofertowym, stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego posiadającą:  

a. Datę sporządzenia oraz podpis Oferenta, 

b. Dane dotyczące Wykonawcy (pełna nazwa firmy, adres, NIP, REGON, telefon, e-mail) 

c. Proponowaną cenę (netto i brutto) za realizację zamówienia;  

d. Liczbę roboczogodzin analityka/programisty/programistów. 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;  

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;  

4. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert;  

5. Wykaz doświadczenia odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu.  
 



 

   

X. Ocena oferty 
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia w 

następujący sposób: 

1. Zbadanie ważności ofert tj. spełnienia warunków określonych w punkcie IX – Opis 

sposobu przygotowania ofert. Oferty złożone niezgodnie z warunkami wskazanymi w 

punkcie IX zostaną odrzucone i nie podlegają dalszej ocenie. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu określonych w punkcie V niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

oferty, w szczególności przedstawienia dokumentów potwierdzających określone w 

Zapytaniu warunki uczestnictwa w postępowaniu. Oferty ocenione zostaną zgodnie z 

formułą „spełnia – nie spełnia”.  Oferty niespełniające warunków udziału w 

postępowaniu podlegają odrzuceniu i nie biorą udziału w dalszej ocenie. Jako oferty 

ważne uznane zostaną wyłącznie te, które spełniają warunki uczestnictwa w 

postępowaniu. 

3. W przypadku złożenia ważnych ofert przez więcej niż 2 wykonawców Zamawiający 

dokona oceny ofert stosując zestawione poniżej kryteria oceny (cenowe i poza 

cenowe).  

4. Kryteria oceny ofert, którymi kierował się będzie Zamawiający w poszczególnych 

częściach Zamówienia to cena, posiadanie statusu partnera producenta Soneta 

oprogramowania enova365 i doświadczenie w integracji systemu enova365 z 

systemami zewnętrznymi. 

5. Warunki udziału w postępowaniu to spełnienie wymagań określonych w pkt. V. 

Zapytania ofertowego. Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w 

postępowaniu zostanie oceniona według następujących niżej wymienionych 3  

kryteriów: 

 



 

   

Nr 

kryterium 
Nazwa kryterium 

Waga 

kryterium 

(procentowo) 

Sposób przyznania punktów 

1 Cena 80% W kryterium „cena” oferta może uzyskać 

maksymalnie 60 punktów. 

Punkty przyznane zostaną według wzoru: 

C = (C min / C bad) x 60 

gdzie:  

C – Liczba punktów w kryterium cena 

Cmin – cena brutto najniższa spośród 

wszystkich ofert  

Cbad – cena brutto podana w badanej ofercie 

2 Posiadanie statusu 

partnera 

producenta Soneta 

oprogramowania 

enova365  

10% W kryterium „doświadczenie Wykonawcy” 

oferta może uzyskać maksymalnie 10 

punktów. 

Punkty przyznane zostaną za posiadanie 

statusu AUTORYZOWANEGO PARTNERA w 

okresie: 

 więcej niż 8 LAT  – 15 punktów; 

 8 lat  – 0 punktów; 

Punkty przyznane zostaną na podstawie 

informacji zamieszczonych w załączniku nr 5 

do postępowania – wykaz doświadczenia. 



 

   

3 Doświadczenie w 

integracji systemu 

enova365 z 

systemami 

zewnętrznymi 

10% W kryterium „doświadczenie Wykonawcy” 

oferta może uzyskać maksymalnie 10 

punktów. 

Punkty przyznane zostaną za realizację 

integracji systemu enova365 z systemami 

zewnętrznymi w okresie ostatnich 5 latach: 

 Realizacja więcej niż 5 integracji  – 10 

punktów; 

 Realizacja więcej niż 3 integracji  – 5 

punktów; 

 Realizacja nie więcej niż 1 integracji  –  0 

punktów   

Punkty przyznane zostaną na podstawie 

informacji zamieszczonych w załączniku nr 5 

do postępowania – wykaz doświadczenia. 

 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. Jeżeli 

dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród nich wybierze 

ofertę z niższą ceną.  

 

XI. Warunki zmiany umowy 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku 
przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach: 

a. Wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w 
terminach określonych w umowie; 

b. Zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację umowy; 

c. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji 
jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy; 

d. Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 
- Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
- Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie, 
e. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

wykonawca: 



 

   

- Na podstawie postanowień umownych, o których mowa powyżej, 
- W wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy, 

- W wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem 
jego podwykonawców. 
 

XII. Dodatkowe informacje 
Zapytania w sprawie uzyskania dodatkowych informacji należy kierować na adres e-mail:  
monika.modrzejewska@bankizywnosci.pl 
 

XIII. Informacja o rozstrzygnięciu 
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie przesłana oferentom w formie 
elektronicznej na adres e-mail wskazany przez nich w ofercie. 
 

XIV. Odrzucenie ofert 

Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Wykonawcy z niniejszego postępowania w 
przypadku: 
1. Niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;  

2. Niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;  

3. Przedstawienia przez wykonawcę informacji nieprawdziwych; 

4. Nie udzielenia na wezwanie Zamawiającego we wskazanym terminie wyjaśnień 

dotyczących oferty lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających spełnienie 

warunków uczestnictwa w postępowaniu i/lub spełnienia wybranych kryteriów oceny. 

5. W przypadku wyłączenia Wykonawcy z postępowania, jego oferta nie będzie brana 

pod uwagę.  

 

XV. Unieważnienie postępowania 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

2. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów 
postępowania.  

3. Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury 
odwołania. 
 

XVI. Finansowanie  

1. Zamówienie jest finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
programu GOSPOSTRATEG.   

2. Z wybranymi w postępowaniu Wykonawcą zostanie podpisana umowa. Warunki 
wynagradzania odpowiadać będą obowiązującym w dniu podpisania umowy 



 

   

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach wytycznych instytucji 
finansującej NCBR. 

3. Wykonawca będzie rozliczany na podstawie faktury. Podstawą do wystawienia faktury 
będzie pisemne przyjęcie wykonania czynności określonych w umowie.  

4. Wypłata wynagrodzenia dla Wykonawców nastąpi w terminie 30 dni od daty 
otrzymania faktury. 
 

XVII. Uwagi końcowe  
1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z 

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 

osobowo lub kapitałowo.  

2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień 

publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w 

rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi 

zobowiązania Federacji Polskich Banków Żywności do zawarcia umowy. FPBŻ może 

odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.   

 

XVIII. Integralną częścią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu 
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
5. Załącznik nr 5 – Wykaz doświadczenia w zakresie wykonanych usług 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


