
Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny 

W ojewództwo 
Kujawsko-Pomorskie 

PROTOKÓŁ WYBORU z dnia 15.09.2021 

Dot. ZAPYTANIE OFERTOWEGO z dnia 07.09.2021r. 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego CJ . . . . 

dokonującego wyboru ofert dot. powierzonego grantu na realizację projektu 5/FWI

C19/ 2021/ 618/UPG/ 1609 w ramach projektu grantowego Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego, w 

ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, 

Dz iałania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju 

produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020. 

Zakres projektu: Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego (tytuł zamówien ia): 

l.DOSTAWA DEDYKOWANEGO OPROGRAMOWANIA DO AUTOMATYZACJI PROCESU WYSYŁKI -

lSZT 

CPV: 72422000-4 Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji 

serwerowych. 

Okres realizacji: 

Termin złożenia ofert: do 14.09.2021 

Upublicznienie zapytania ofertowego: 07.09.2021 

Termin realizacji dostawy: do 60 dni kalendarzowych od dnia złożen ia zamówienia 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

MSTC JACEK CIECHOWSKI, 

:.ii. Polna 7b, 87-100 Toruń 

NIP:9562091691 

Dane osoby do kontaktu w sprawie zamówienia : JACEK CIECHOWSKI 

nr telefonu: 602-573-453 
Adres e-mail: INFO@TROKOT.PL 

SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA- OPIS OGÓLNY 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dedykowanego do automatyzacji 

procesu wysyłki- 1 szt., o parametrach nie gorszych niż wskazane w zapytaniu ofertowym do siedziby 

firmy MSTC JACEK CIECHOWSKI, z siedz i bą w Toruniu, przy ul. Polnej 7b. 

MSTC Jacek Ciechowski 
ul. Polna 78, 87-100 Toruń 

NIP: 956 20916 91 
REGON: 362857757 



CPV: 72422000-4 Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych apl ikacji 

serwerowych. 

1. Dedykowane oprogramowanie do automatyzacji procesu wysyłki: 

O parametrach nie gorszych n iż: 

• Za rządzan ie u żytkown i kami systemu 

u żytkown i ka 

możliwość edycji swoich danych przez 

• Form ularz nadawan ia przesyłki z kalkulatorem ceny przesyłki 

• Płatność za zamówienie: on-line typu DotPay, prepaid lub odroczona - na fakturę 

• Ks i ążka adresowa z moż l iwością importu adresów z pliku typu XLS 

• Szablony przesyłek umożliwiające szybkie nadawanie przesyłek o powtarzalnych 

wymiarach 

• Wyszukiwarka kodów pocztowych 

• Możl iwość samodzielnego definiowania firm kurierskich, usług, opcji dodatkowych, 

pobran ia i ubezpieczenia w przedziałach kwotowych, cenników w przedziałach 

wagowych 

• Możliwość definiowania przez administratora dozwolonych wymiarów przesyłek dla 

każdej z firm kurierskich z osobna 

• Definiowanie i przypisywanie indywidualnych cenników użytkown ikom 

• Podgląd historii zamówień i szczegółów przesyłki oraz dodawanie notatek i etykiet 

• Wydruki potwierdzeń nadania paczek w celu przekazania ich kurierowi 

• Fakturowanie użytkowników za nadane przesyłki: po każdym zamówieniu oraz 

okresowo 

• Zarządzanie fakturami: podgląd, edycja faktur, dodanie nowej faktury, zbiorcze 

pobieranie faktur z wybranego okresu, 

• Generowanie pliku JPK_FA dla wygenerowanych w systemie faktur 

• Generowanie zestawień do faktur z listą przesyłek, których faktura dotyczy w formacie 

typu PDF oraz XLS 

• Wystawianie i edycja korekt faktur VAT 

• Wystawian ie i edycja faktur PRO FORMA 

• Powiadomienia o niezapłaconych fakturach wysyłane automatycznie co 2 dni 

• Formularz kontaktowy z opcją dodania pliku 

• Responsywny szablon strony po stronie klienta MSTC Jacek Ciechowski 
I Polna 7B, 87-100 Toruń 

NIP: 956 20916 91 
REGON: 362857757 



• Definiowanie dat, w których kurier nie odbiera przesyłek 

• Import zamówień z popularnych platform e-commerce typu: Allegro, Baselinker, 

ClickShop, ldoSell, Magento, PrestaShop, Shoper, Shoplo, Sky-Shop, WooCommerce 

oraz z pliku typu XLS w celu wygenerowania przesyłek na podstawie zaimportowanych 

danych 

• Automatyczne generowanie oferty w pliku typu PDF na podstawie wprowadzonych 

przez użytkownika informacji: dane firmy, liczba nadawanych paczek miesięczne, 

usługi dodatkowe). Zapisywanie historii wysłanych ofert. 

• Zarządzanie i śledzenie statusu zwrotu pobrań po stronie dla klienta 

• Możliwość ustalania różnych terminów zwrotu pobrań wraz z cenami w przedziałach 

kwotowych 

• Zarządzanie pobraniami przez administratora: import z pliku typu CSV, dodawanie 

notatek i etykiet, eksport przelewów do pliku typu ELIXIR 

• Wyświetlanie i zarządzanie saldem przedpłat użytkowników (wypłacanie środków, 

zmiana stanu konta, zwrot na konto prepaid) 

• Zarządzany baner rotacyjny 

• Newsletter 

■ Możliwość wprowadzenia indywidualnych danych API lnPost DHL dla każdego 

z użytkowników 

• Śledzenie statusów przesyłek 

■ WebAPI serwisu umożliwiające nadawanie, wycenę, anulowanie i śledzenie przesyłek 

z poziomu zewnętrznych serwisów 

• Integracja z DPD (Przesyłki kurierskie i PickupPoint) 

• Integracja z DHL (Przesyłki krajowe i międzynarodowe, ParcelShop) 

• Integracja z lnPost (Przesyłki kurierskie i Paczkomaty) 

• Integracja z Hellmann 

• Integracja z Ambro Express 

• Integracja z DSV (Przesyłki paletowe) 

• Integracja z FedEx (Przesyłki międzynarodowe) 

Wymagania gwarancyjne: minimum 3 miesiące liczone od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

2.2 Harmonogram realizacji zamówienia: 

1. Zamawiający przekaże Dostawcy zamówienie w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia 

umowy. Zamówienie może zostać przesiane drogą mailową. CMSTC Jacek Ciechowski 
ul. Polna 7B, 87-100 Toruń 

, NIP: 956 20916 91 
REGON: 362857757 
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2. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w terminie 60 dni kalendarzowych od 

daty złożenia zamówienia. 

3. Termin zakończenia dostawy - 60 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia . W 

przypadku uzasadnionej zmiany jest możliwość wydłużenia okresu realizacji dostawy i 

ustalenia nowego terminu jej zakończenia. 

4. Zakończenie zadania - (data podpisania końcowego protokołu odbioru dostawy) w 

terminie do 7 dni od zakończenia dostawy. 

2.3 Rodzaj zamówienia: Dostawa 

2.4 Tryb postępowania: 

Wybór ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

Do udziału w postępowaniu nie zostały dopuszczone oferty częściowe od Oferentów 

2.5 Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego: 

Zapytanie ofertowe zamieszczono w dn. 07.09.2021 roku na stronie internetowej: 

https://www. ta rr .o rg. pl/ project/fund usz-wspa rei a-inwestycyj nego-covid-19 

2.6 Wykaz ofert, wraz z załącznikami, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

Wpłynęła jedna oferta: 

oferta nr 1.: 

wpłynęła dnia 14.09.2021 do firmy MSTC JACEK CIECHOWSKI, 

ul. Polna 7b, 87-100 Toruń 

dane oferenta: 

Provect sp. z o.o. sp. k. 

Ul. Cielmicka 39, 43-100 Tychy, NIP: 646-297-57-85 

Kwota oferty netto= 63 000,00 zł 

Kwota oferty brutto = 77 490,00 zł 

SEKCJA Ili: OCENA OFERT 

3.1 W celu porównania uzyskanych ofert zostały obliczone punkty zgodnie z poniższym wzorem 

1) Kryterium - Cena oferty 

Cn 
Pl = Cob x[100] 

gdzie: 

Pl - liczba punktów przyznanych Dostawcy za zaoferowaną cenę 

Cn- najniższa zaoferowana cena w postępowaniu 

Cob - cena zaoferowana w badanej ofercie 

60- waga kryterium 

Wygrała oferta, która otrzymała największą łączną liczbę punktów. 

Zamawiający nie wyklucza podjęcia negocjacji cenowych z każdym z oferentów. MSTC Jacek Ciecnowsid 

G Polna 78, 87-100 Toruń 
NIP: 956 20916 91 
REGON: 36285:757 



OCENA OFERTY NR 1: 

Otrzymana oferta nr 1 otrzymuje następująca ocenę (analiza dokonana w oparciu o ceny netto): 

Wg kryterium Cena oferty: 63 000,00 zł netto/ 63 000,00 zł netto x[l00) = 100 pkt. 

Podsumowanie: 

Ocena: Otrzymana oferta nr 1 otrzymuje następująca ocenę : 100 pkt. 

Brak innych ofert do oceny. 

Wygrywa oferta, która otrzymała największą łączną liczbę punktów tj . oferta firmy: Provect sp. z o.o. 

sp. k., ul. Kasprzaka la, Ul. Cielmicka 39, 43-100 Tychy, NIP: 646-297-57-85 

3.2 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

Oferent nr 1 złożył w wymaganym terminie odpowiedź na załącznikach do Zapytania Ofertowego tj . -

Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, 

- Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku powiązań - stanowiącym Załącznik nr 2 

Złożona oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące składanych ofert w zapytan iu ofertowym. 

SEKCJA IV: Podsumowanie : 

4.1. Data sporządzenia protokołu wyboru ofert: 15.09.2021 r. 

4.2. Wybrana została oferta nr 1 Provect sp. z o.o. sp. k., Ul. Cielmicka 39, 43-100 Tychy, NIP: 646-

297-57-85 

Kwota oferty netto= 63 000,00 zł 

Kwota oferty brutto = 77 490,00 zł 

Uzasadnienie: Wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, która w ocenie uzyskała 100 pkt. na 

100 pkt. maksymalnych w łącznej liczbie punktów do zdobycia i spełniła wszystkie wymogi oferty. 

4.3. Członkowie komisjifko.?Jjącej wyboru ,oft,re,~entujący Zamawiającego: 

Jacek Ciechowski ./4.&~. /ff/Z 

Mieszko Brzezińsk(B~ .. . i✓. 

MSTC Jacek Ciechowski 
ul. Polna 78, 87-100 Toruń 

NIP: 956 20916 91 
REGON: 362857757 


