
 
 

 
 

Zabrze 2015-01-19 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/01/2015 

POIG.01.04.00-24-275/13 

W  związku  z  realizacją  projektu  badawczego  „Innowacyjne stanowisko sprzedaży 

detalicznej”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4., 

Elzab S.A.  zaprasza do złożenia oferty na opracowanie założeń do budowy czytelnego 

interfejsu użytkownika z uwzględnieniem mechanizmów informacyjnych dla kasjera 

oraz dla klienta sklepu. 

 

1. Zamawiający: 

 Nazwa (firma): Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.  

 Adres Biura Projektu: ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze 

 NIP: 648-000-02-55 

 REGON: 270036336 

 KRS 0000095317, Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy 

 

2. Przedmiot zapytania ofertowego: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa opracowania założeń do budowy 

czytelnego interfejsu użytkownika z uwzględnieniem mechanizmów informacyjnych dla 

kasjera oraz dla klienta sklepu. 

 

Na opracowanie powinno się składać:  

 projekty interfejsu graficznego dla dwóch wielkości ekranu operatora oraz 

jednej wielkości ekranu klienta uwzględniające ergonomiczną interakcję 

z użytkownikiem podczas obsługi urządzenia poprzez panel dotykowy ekranów; 

projekt musi uwzględniać możliwość wykonania interfejsu graficznego w 

oparciu o biblioteki Qt 

 projekty krojów dla różnych, stosowanych w interfejsie, wielkości czcionek 

pojawiających się na ekranach (format TTF); uwaga: projekty powinny być 

dostosowane do określonych rozdzielczości ekranów 



 
 

 
 

 projekty piktogramów oraz symboli pojawiających się i wyświetlanych w trybie 

ciągłym na ekranach 

 opracowanie graficzne wersji klawiatury mechanicznej podstawowej 

zawierające projekty czcionek i piktogramów nanoszonych metodą tampdruku, 

sitodruku lub termotransferu 

 opracowanie koncepcji oraz projektów klawiatury dodatkowej zawierających  

projekt wielkości i kształtu całej klawiatury oraz poszczególnych klawiszy wraz 

z projektami czcionek i piktogramów nanoszonych metodą tampdruku, 

sitodruku lub termotransferu 

 

Uwaga: każdy z projektów powinien występować w co najmniej dwóch wersjach 

graficznych oraz dwóch wersjach kolorystycznych spójnych z kolorystyką 

urządzenia. 

 

Efekty opracowania powinny zostać przekazane w postaci: 

 plansz i plików graficznych zawierających renderingi projektowanych ekranów 

i klawiatur wraz z całym urządzeniem (pliki z modelami 3D urządzeń dostarczy 

zamawiający) 

 plików graficznych (wektorowych i rastrowych) zawierających projektowane 

elementy graficzne (symbole, piktogramy itp.) 

 plików czcionek (TTF) 

 

 

3. Kryteria wyboru oferty: 

W ramach niniejszego zapytania przyjęto następujące kryteria wyboru najkorzystniejszych 

ofert:  

a) Wykształcenie i doświadczenie wykonawców - 50%; 

 

 

Lp. Wymaganie 
Max. 

liczba % 
Metodyka oceny 

1.  Zasoby ludzkie 7 
Przynajmniej 3 osoby posiadające 5 letnie doświadczenie w dziedzinie 

kształtowania wyrobu, udokumentowane udziałem w przynajmniej 2 

podobnych projektach 

5 



 
 

 
 

Przynajmniej 1 osoba posiadająca certyfikaty/stopnie naukowe itp. 

w zakresie zgodnym ze zleceniem 
1 

Aktywne prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej przez 

przynajmniej jedną osobę zaangażowaną w zlecenie 
1 

Brak jakiegokolwiek z powyższych wymagań 0 

2.  

Doświadczenie  w  

działalności  badawczej  

(przeprowadzone  prace  

B+R w ostatnich 2 latach) 

18 

Posiadanie min. 5 letniego doświadczenia w prowadzeniu B+R 

w zakresie  prac związanych z kreowaniem produktu potwierdzone 

wykazem wykonanych prac 

5 

Posiadanie przynajmniej 3 referencji lub protokołów odbioru prac 

potwierdzających należyte wykonanie powierzonego zakresu prac 
2 

Wieloletnie doświadczenie potwierdzone szerokim portfolio 

projektów w kategorii profesjonalnych rozwiązań dla przemysłu, 

zwłaszcza w branżach pokrewnych do technologii sprzedaży 

4 

Potwierdzenie kompetencji w postaci nagród, wyróżnień w kraju i za 

granicą (np. DOBRY WZÓR, „RED DOT” itp.) 
2 

Współpraca z środowiskiem akademickim i naukowym oraz 

doświadczenia i bieżąca aktywność na polu innowacyjności 
1 

Oferowanie usług wykraczających poza wzornictwo na obszary 

kreowania wyrobu i poszukiwania funkcjonalności (projektowanie 

koncepcyjne) 

2 

Kompleksowe podejście do współtworzenia wyrobu poprzez 

aktywność na polu funkcji, wzornictwa, ergonomii, technologii, 

spójnego podejścia do lokowania i reklamy oraz wdrożenia wyrobu 

potwierdzone przeprowadzeniem udokumentowanych projektów 

zawierających powyższe działania 

1 

Wykonawca powinien mieć kompetencje technologiczne, aby wynik 

jego prac cechował się niskim ryzykiem wdrożenia, udokumentowane 

przeprowadzonymi projektami 

1 

Brak jakiegokolwiek z powyższych wymagań 0 

3.  
Wdrożenia efektów 

działalności badawczej 
5 

Posiadanie przynajmniej 2 referencji/opinii/patentu/ zastrzeżonego 

wzoru użytkowego/zastrzeżonego wzoru przemysłowego w zakresie 

wdrożonych B+R podobnych do przewidywanego zastosowania 

5 

Brak referencji/opinii/patentu/ zastrzeżonego wzoru 

użytkowego/zastrzeżonego wzoru przemysłowego w zakresie 

wdrożonych B+R podobnych do przewidywanego zastosowania 

0 

4.  

Informacja o uzyskanych 

patentach, sprzedaży 

licencji, know-how itp 

5 

Posiadanie min. 2 sprzedanych licencji, patentów lub wzorów 

przemysłowych/użytkowych w obszarze projektowym zbliżonym do 

zamawianych prac 

5 

Brak posiadanie min. 2 sprzedanych licencji, patentów lub wzorów 

przemysłowych/użytkowych w obszarze projektowym zbliżonym do 

zamawianych prac 

0 

5.  
Pomieszczenia wraz z 

infrastrukturą 
5 

Wymagane pomieszczenie wraz z infrastrukturą do przeprowadzenia 

zleconych prac. Zlecone prace wymagają posiadania pomieszczeń do 

pracy grupowej i możliwości przeprowadzenia spotkań dla ilości osób 

min. 5 

3 

Odpowiednia infrastruktura: rzutniki, plansze oraz odpowiednie 

oprogramowanie narzędziowe do wytworzenia i prezentacji wyniku 

prac 

1 

Lokalizacja wykonania usługi umożliwiająca audytowanie i weryfikację 

przebiegu usługi w trakcie trwania jej wykonania 
1 

Brak pomieszczeń spełniających powyższe wymagania lub brak 

możliwości wykonania audytu przed zleceniem prac 
0 



 
 

 
 

6.  
aparatura naukowo-

badawcza i wyposażenie 
10 

Wymagane posiadanie odpowiednich stacji roboczych, wyposażonych 

w oprogramowanie umożliwiające przygotowanie, wizualizację 

i prezentację  wyników prac 

10 

Brak odpowiednich stacji roboczych wraz z oprogramowaniem lub 

brak możliwości wykonania audytu przed rozpoczęciem prac 
0 

 

b) przedstawione warunki finansowe – 50% 

 

 

Kryteria szczegółowe 

Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów: 

 

Cena netto, maksymalnie 50%: 

 

C = ((Cmax - Cx) / (Cmax – Cmin)) * 50% 

 

C - liczba punktów procentowych przyznanych danej ofercie za cenę netto; 

Cmin – minimalna cena netto za usługę; 

Cmax – maksymalna cena netto za usługę; 

Cx – cena netto rozpatrywanej oferty. 

Wybrana zostanie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów procentowych. Podstawą 

oceny oferty będzie suma punktów procentowych uzyskana z ocen cząstkowych – kryteria 

szczegółowe a) + kryteria szczegółowe b) - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 %. 

Aby dokonać jednoznacznej oceny punktowej oferty, konieczne jest wypełnienie przez 

Oferenta tabeli zawartej w załączniku, której poszczególne pola odpowiadają kryteriom 

ocen. 

4. Termin realizacji zamówienia: 20 dni roboczych od podpisania umowy; 

podpisanie umowy nastąpi w ciągu 5 dni od momentu wyboru oferty. 

 

5. Miejsce realizacji zamówienia: 

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A., 

Ul. Kruczkowskiego 39,  



 
 

 
 
41-813 Zabrze 

I / lub siedziba Oferenta (w przypadku spotkań roboczych) – do uzgodnienia w trakcie 

realizacji zamówienia. 

 

6. Warunki płatności: 

Do uzgodnienia. 

7. Termin i miejsce składania ofert: 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 03.02.2015 do godziny 15.00 w formie papierowej bezpośrednio 

w  siedzibie  Zamawiającego  lub  drogą   pocztową  na  adres:  Zakłady Urządzeń 

Komputerowych Elzab S.A., ul.  Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze,  w  zamkniętej  kopercie  

z  dopiskiem:  „Innowacyjne stanowisko sprzedaży”, w  ramach  Programu  Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4. Zapytanie ofertowe nr 01/01/2015) lub w formie 

elektronicznej na adres: lech.niwinski@elzab.pl. Ofertę  uważa  się  za  złożoną  w terminie,  

gdy  dotrze  ona  do  Zamawiającego  w  taki  sposób,  że mógł się z ofertą zapoznać. 

Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert częściowych. Oferta powinna być ważna minimum 30 dni od dnia jej wpłynięcia. 

 

8. Informacje o zapytaniu ofertowym: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oferty można uzyskać osobiście w biurze 

zamawiającego: Elzab S.A, ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze. Osobą uprawnioną do 

kontaktów  jest Pan Lech Niwiński Tel.: +48 785 053 714. 

 Wybór najkorzystniejszych ofert zostanie dokonany dnia 04.02.2015 do godz. 16:00 

 O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi mailowo lub telefonicznie 

wybranych Oferentów.  

 Wybór Oferentów dokonany przez Zamawiającego ma charakter ostateczny. 

 Z wybranymi  kandydatami zostanie podpisana umowa cywilno – prawna.  

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania ogłoszenia bez podania przyczyny. 

 

9. Informacja o oświadczeniach 

Do oferty należy dołączyć oświadczenie, w którym Oferent potwierdza spełnienie niżej  

wymienionych warunków: 

a) posiada niezbędne doświadczenie do realizacji zamówienia, 



 
 

 
 

b) znajduje   się   w   sytuacji   ekonomicznej   i   finansowej   zapewniającej   wykonanie  

zamówienia, 

c) nie jest objęty postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty (wzór) 

2. Tabela oceny spełnienia kryteriów 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego POIG 3.1 nr 01/05/2014 

 

Wzór Oferty 

 

1.  Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

2.  Nazwa przedmiotu zamówienia 

3.  Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

4.  Nazwa i adres WYKONAWCY 

NIP: 

REGON: 

 

OFERTA: 

 

1.  Składam (y) niniejszą ofertę i oferuję /my: 

cenę …………………………………………………………………………. zł netto, 

słownie: ……………………………………………………………………... zł netto, 

powiększoną o należny podatek VAT w wysokości ……………………………… % 

co stanowi cenę ……………………………………………………………… zł brutto, 

słownie …………………………………………………………………..….. .zł brutto, 

 

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami oferty i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz, że uzyskaliśmy wszelkie 

niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 

ofercie, tj. 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert. 

4.  Oświadczamy,   że   oferta   nie   zawiera   informacji   stanowiących   tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 



 
 

 
 
5.  Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu   przepisów   o   zwalczaniu   nieuczciwej   konkurencji.   Informacje  takie 

zawarte są w następujących dokumentach*: 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………   

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1.  ……………………………………………. 

2.  ……………………………………………. 

3.  ……………………………………………. 

6.  Oferta zawiera ………………. kolejno ponumerowanych stron. 

  



 
 

 
 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego POIG 3.1 nr 01/05/2014 

 

Tabela oceny spełnienia kryteriów: 

Metodyka oceny Odpowiedź Oferenta 

Przynajmniej 3 osoby posiadające 5 

letnie doświadczenie w dziedzinie 

kształtowania wyrobu, udokumentowane 

udziałem w przynajmniej 2 podobnych 

projektach 

 

Przynajmniej 1 osoba posiadająca 

certyfikaty/stopnie naukowe itp. 

w zakresie zgodnym ze zleceniem 

 

Aktywne prowadzenie działalności 

naukowej i dydaktycznej przez 

przynajmniej jedną osobę zaangażowaną 

w zlecenie 

 

Posiadanie min. 5 letniego doświadczenia 

w prowadzeniu B+R w zakresie  prac 

związanych z kreowaniem produktu 

potwierdzone wykazem wykonanych 

prac 

 

Posiadanie przynajmniej 3 referencji lub 

protokołów odbioru prac 

potwierdzających należyte wykonanie 

powierzonego zakresu prac 

 

Wieloletnie doświadczenie potwierdzone 

szerokim portfolio projektów w kategorii 

profesjonalnych rozwiązań dla 

przemysłu, zwłaszcza w branżach 

pokrewnych do technologii sprzedaży 

 

Potwierdzenie kompetencji w postaci 

nagród, wyróżnień w kraju i za granicą 

(np. DOBRY WZÓR, „RED DOT” itp.) 

 

Współpraca ze środowiskiem 

akademickim i naukowym oraz 

doświadczenia i bieżąca aktywność na 

polu innowacyjności 

 

Oferowanie usług wykraczających poza 

wzornictwo na obszary kreowania 

wyrobu i poszukiwania funkcjonalności 

(projektowanie koncepcyjne) 

 



 
 

 
 

Kompleksowe podejście do 

współtworzenia wyrobu poprzez 

aktywność na polu funkcji, wzornictwa, 

ergonomii, technologii, spójnego 

podejścia do lokowania i reklamy oraz 

wdrożenia wyrobu potwierdzone 

przeprowadzeniem udokumentowanych 

projektów zawierających powyższe 

działania 

 

Wykonawca powinien mieć kompetencje 

technologiczne, aby wynik jego prac 

cechował się niskim ryzykiem wdrożenia, 

udokumentowane przeprowadzonymi 

projektami 

 

Posiadanie przynajmniej 2 

referencji/opinii/patentu/ zastrzeżonego 

wzoru użytkowego/zastrzeżonego wzoru 

przemysłowego w zakresie wdrożonych 

B+R podobnych do przewidywanego 

zastosowania 

 

Posiadanie min. 2 sprzedanych licencji, 

patentów lub wzorów 

przemysłowych/użytkowych w obszarze 

projektowym zbliżonym do zamawianych 

prac 

 

Wymagane pomieszczenie wraz z 

infrastrukturą do przeprowadzenia 

zleconych prac. Zlecone prace wymagają 

posiadania pomieszczeń do pracy 

grupowej i możliwości przeprowadzenia 

spotkań dla ilości osób min. 5 

 

Odpowiednia infrastruktura: rzutniki, 

plansze oraz odpowiednie 

oprogramowanie narzędziowe do 

wytworzenia i prezentacji wyniku prac 

 

Lokalizacja wykonania usługi 

umożliwiająca audytowanie i weryfikację 

przebiegu usługi w trakcie trwania jej 

wykonania 

 

Wymagane posiadanie odpowiednich 

stacji roboczych, wyposażonych w 

oprogramowanie umożliwiające 

przygotowanie, wizualizację i prezentację  

wyników prac 

 

 

 

 

 

 


