
 
 

 
 

Zabrze, data 23.05.2014 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 3.1 nr 01/05/2014 

POIG.01.04.00-24-275/13 

W  związku  z  realizacją  projektu  badawczego  „Innowacyjne stanowisko sprzedaży”, 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4., Elzab S.A.  

zaprasza do złożenia oferty na opracowanie koncepcji modeli stanowiska sprzedaży 

spełniającego wymagania funkcjonalne. 

 

I. Zamawiający: 

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

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

3. NIP: 648-000-02-55 

4. REGON: 270036336 

5. KRS 0000095317, Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy 

 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Opracowanie projektu wstępnego stanowiska sprzedaży z uwzględnieniem 

wymagań funkcjonalnych urządzenia. 

 

Na opracowanie to powinno się składać: 

 poszukiwanie formy, 

 określenie rozwiązań estetycznych i funkcjonalnych obudowy poprzez 

opracowanie cech wzorniczych urządzenia zgodnych z otrzymanymi założeniami, 

 opracowanie  nowoczesnego designu, zgodnego ze współczesnymi trendami 

wzorniczymi urządzeń komputerowych i fiskalnych oraz stanowisk sprzedaży. 

 

Oferta powinna uwzględniać wykonanie co najmniej dwóch różnych projektów spełniających 

powyższe kryteria. 

Efekt opracowania powinien zostać przekazany w postaci: 

 plansz z renderingami 



 
 

 
 

 plików 3D powierzchni zewnętrznych w formacie STEP lub IGES, 

 krótkiego opisu słownego koncepcji. 

Uwaga: pliki 3D powinny być przygotowane w sposób umożliwiający wykonanie modelu 

urządzenia metodą prototypową (druk 3D, frezowanie). 

 

Wynik pracy - model koncepcyjny zostanie użyty do sprawdzenia koncepcji pod względem 

ergonomii i wytrzymałości a w efekcie w oparciu o opracowane modele zostanie wybrana jedna 

optymalna wersja do dalszych badań i rozwoju. Model zostanie zamówiony u niezależnych 

dwóch podwykonawców. 

 

Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawcom zostaną przekazane 

założenia dotyczące budowy i funkcjonalności urządzenia (kasy). 

 

 

III. Kryterium wyboru ofert: 

 

 

a) Zasoby ludzkie 

Dysponowanie zasobami  ludzkimi zaangażowanymi do wykonania zlecenia. 

Przynajmniej 2 osoby posiadające 2 letnie doświadczenie w dziedzinie prac 

koncepcyjnych związanych z ergonomią wyrobu, udokumentowane udziałem w 

przynajmniej 2 podobnych projektach obejmujących: 

- doświadczenie w urządzeniach i usługach związanych z branżą sprzedaży 

detalicznej, 

- preferowane będzie aktywne prowadzenie działalności naukowa i dydaktycznej 

przez przynajmniej jedną osobę zaangażowaną w zlecenie. 

 

b) Doświadczenie w działalności badawczej (przeprowadzone prace B+R 

w ostatnich 2 latach) 

- posiadanie min. 3 letniego doświadczenia w prowadzeniu B+R w zakresie  

prac związanych z opracowaniem koncepcji funkcjonalnej produktu, 

- posiadanie przynajmniej 2 referencji lub protokołów odbioru prac 

potwierdzających należyte wykonanie powierzonego zakresu prac. 

W przypadku oferentów nie spełniających powyższych wymagań, stosowane będą 

następujące kryteria: 

- 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.). 



 
 

 
 

Wykonawca powinien mieć kompetencje technologiczne aby wynik jego prac 

cechował się niskim ryzykiem wdrożenia. 

c) Wdrożenia efektów działalności badawczej 

- posiadanie referencji/opinii/patentu/ zastrzeżonego wzoru 

użytkowego/zastrzeżonego wzoru przemysłowego w zakresie wdrożonych  

B+R podobnych do przewidywanego zastosowania. 

 

d) Informacja o uzyskanych patentach, sprzedaży licencji, know-how itp. 

- ilości uzyskanych patentów/wzorów przemysłowych/użytkowych lub 

- ilości sprzedanych licencji lub 

- wartości wypracowanych i zbytych WNiP (wartości niematerialnych 

i prawnych) w podobnym zakresie do zamawianych prac. 

 

e) Pomieszczenia wraz z infrastrukturą 

- Wymagane pomieszczenie wraz z infrastrukturą do przeprowadzenia 

zleconych prac, 

- odpowiednia infrastruktura: rzutniki, plansze oraz odpowiednie 

oprogramowanie narzędziowe (CAD) do wytworzenia i prezentacji wyniku 

prac, 

- lokalizacja wykonania usługi umożliwiająca audytowanie i weryfikację 

przebiegu usługi w trakcie trwania jej wykonania, 

- możliwość oceny  pomieszczeń i infrastruktury przed zleceniem usługi 

poprzez przeprowadzenie audytów. 

 

f) aparatura naukowo-badawcza i wyposażenie 

- wymagane posiadanie odpowiednich stacji roboczych, wyposażonych 

w oprogramowanie umożliwiające przygotowanie, wizualizację i prezentację  

wyników prac, 

- możliwość oceny aparatury naukowo-badawczej poprzez przeprowadzenie 

audytów. 

 

Zamawiający będzie również kierować się kryterium konkurencyjności i 

maksymalnego stosunku wartość/cena dla wybranych ofert. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia: 

Rozpoczęcie realizacji zamówienia musi się rozpocząć nie później niż 7 dni od dnia 

podpisania umowy.  

 

 

V. 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. 

 

 

VI. Warunki płatności: 

Do uzgodnienia. 

 

VII. Sposób składania ofert: 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 09.06.2014 do godziny 12.00 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 POIG 3.1 nr 01/05/2014) 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. 

Do oferty należy dołączyć informacje zawarte w załączniku nr 2. Zasadne jest dodanie 

informacji opisowych, poszerzających zakres udzielanych odpowiedzi. 

 

VIII. 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.  



 
 

 
 
IX. Termin otwarcia oferty: 

Bezpośrednio po otrzymaniu. 

 

X. Termin ważności oferty: 

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

 

 

XI. Sposób przygotowania oferty: 

a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, 

b) zamówienie  zostanie  udzielone  wykonawcy  po  uprzednim  porównaniu  i  ocenie 

wszystkich ofert, 

c) informacji w sprawie postępowania udziela: Lech Niwiński tel. +48 32 3706328 ; 

lech.niwinski@elzab.pl 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn. 

  



 
 

 
 

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 

 

 

Identyfikacja oferenta: 
 
 
 

 
 
 

Zasoby ludzkie 

Przynajmniej 2 osoby posiadające 2 letnie doświadczenie w 
dziedzinie prac koncepcyjnych związanych z ergonomią wyrobu, 
udokumentowane udziałem w przynajmniej 2 podobnych projektach. 

 

Doświadczenie w urządzeniach i usługach związanych z branżą 
sprzedaży detalicznej . 

 

Preferowane będzie aktywne prowadzenie działalności naukowej i 
dydaktycznej przez przynajmniej jedną osobę zaangażowaną w 
zlecenie 

 

Doświadczenie w działalności badawczej (przeprowadzone prace B+R w ostatnich 2 

latach)  

Posiadanie min. 3 letniego doświadczenia w prowadzeniu B+R 
w zakresie  prac związanych z opracowaniem koncepcji funkcjonalnej 
produktu  

 

posiadanie przynajmniej 2 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.),  

 

Wykonawca powinien mieć kompetencje technologiczne, aby wynik 
jego prac cechował się niskim ryzykiem wdrożenia 

 

Wdrożenia efektów działalności badawczej  

posiadanie referencji/opinii/patentu/ zastrzeżonego wzoru 
użytkowego/zastrzeżonego wzoru przemysłowego w zakresie 
wdrożonych  B+R podobnych do przewidywanego zastosowania 

 

Ilości uzyskanych patentów/wzorów przemysłowych/użytkowych   
Ilości sprzedanych licencji   
Wartości wypracowanych i zbytych WNiP (wartości niematerialnych i 
prawnych) w podobnym zakresie do zamawianych prac  

 

Pomieszczenia wraz z infrastrukturą  

Wymagane pomieszczenie wraz z infrastrukturą do przeprowadzenia 
zleconych prac.  

 



 
 

 
 

Odpowiednia infrastruktura: rzutniki, plansze oraz odpowiednie 
oprogramowanie narzędziowe (CAD) do wytworzenia i prezentacji 
wyniku prac.;  

 

Lokalizacja wykonania usługi umożliwiająca audytowanie i weryfikację 
przebiegu usługi w trakcie trwania jej wykonania;  

 

Możliwość oceny pomieszczeń i infrastruktury przed zleceniem usługi 
poprzez przeprowadzenie audytów.  

 

Aparatura naukowo-badawcza i wyposażenie  

Wymagane posiadanie odpowiednich stacji roboczych, 
wyposażonych w oprogramowanie umożliwiające przygotowanie, 
wizualizację i prezentację wyników prac  

 

Możliwość oceny aparatury naukowo-badawczej poprzez 
przeprowadzenie audytów  

 

 

 


