Częstochowa, dn. 07.12.2016 r.
Nr sprawy: SNA.261.2.73.2016.MZ

ZAPYTANIE OFERTOWE
na:
„Świadczenie
usługi
konserwacji
oprogramowania
Asseco
Wapro,
wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie”

W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 €
netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
I.

NAZWA ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, woj.
śląskie, tel. (34) 37 24 200, faks: (34) 37 24 250.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwacji systemu finansowo
księgowego „WF-FAKIR”, systemu obsługi magazynów i sprzedaży „WF-MAG”, systemu
ewidencji środków trwałych, wyposażenia i amortyzacji „WF-bEST” oraz systemu
kadrowo-płacowego „WF-GANG”.
2. Usługa konserwacji obejmuje:
1) aktualizację systemów w ramach zakupionych licencji od producenta;
2) dostawę nośników;
3) dokumentację aktualizacji i zmian programu oraz instalację nowych wersji programu;
4) rozwiązywanie problemów występujących w trakcie eksploatowania programów
(Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy błędu w terminie 3 dni roboczych
od daty otrzymania formalnego zgłoszenia);
5) konsultacje telefoniczne dla przedstawicieli Zamawiającego odpowiedzialnych za
eksploatację objętych umową programów;
6) prawidłowe współdziałanie programów;
7) analizowanie wydajności i poprawności działania systemu;
8) współdziałanie z Sekcją Informatyki MOPS w Częstochowie w zakresie zgłaszania
koniecznych usprawnień i zmian, w celu optymalizacji sprawności działania systemu;
9) opracowywanie koniecznych raportów, zestawień i eksportu danych;
10) dostosowywanie sprawozdawczości i pozostałych funkcjonalności programów do
zaleceń organów nadrzędnych i obowiązujących przepisów.
3. Liczba stanowisk: WF-MAG Biznes – 4 stanowiska; WF-FAKIR Budżet – 22 stanowiska;
WF-GANG Biznes – 5 stanowisk; WF-bEST Biznes 200 środków trwałych. Zamawiający
zastrzega, że w trakcie trwania umowy liczba stanowisk może ulec zmianie, w zależności
od bieżących potrzeb.

Sekcja Nadzoru i Administracji
tel. 34 368 32 75
przetargi@mops.czestochowa.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
tel. 34 372 42 00, fax 34 372 42 50
mops@czestochowa.um.gov.pl

www.mops.czestochowa.pl

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają status
Autoryzowanego Centrum Serwisowego ASSECO WAPRO lub status Autoryzowanego
Serwisu ASSECO WAPRO dla wszystkich programów marki ASSECO WAPRO objętych
przedmiotem zamówienia oraz wiedzę w zakresie znajomości księgowości budżetowej
(dział / rozdział / §).
W celu wykazania przez Wykonawcę posiadania wymaganego statusu należy dołączyć do
oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu regulującego
współpracę Wykonawcy z ASECCO WAPRO.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO
OFERTY:
Lp.

Wymagany dokument/oświadczenie

1

Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia (załącznik nr 2)

3

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej lub wskazanie przez Wykonawcę adresu internetowego ogólnodostępnej
bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający ww. dokument może pobrać

4

Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę wymaganego
statusu ASECCO WAPRO

Wszystkie dokumenty muszą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego
upoważnioną. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona za
zgodność z oryginałem).
Dodatkowo:
Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, zobowiązany
jest umieścić dokumenty, w odrębnym zaklejonym opakowaniu oznaczonym klauzulą „Nie
udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje
jawnością całej oferty.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Cenę ofertową stanowi wysokość miesięcznego abonamentu za świadczenie usługi
objętej przedmiotem zamówienia.
2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przyszłej umowy
i nie może ulec zmianie przez cały okres jej obowiązywania.
3. Zaoferowana cena musi być wartością brutto, wyrażoną w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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VII. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: najniższa cena – 100 %
VIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w języku polskim w formie papierowej
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie
(Kancelaria – parter), w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
”Oferta na serwis Asseco Wapro”
lub
drogą elektroniczną na adres: przetargi@mops.czestochowa.pl. Oferty składane drogą
elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF).
Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2016 r. o godz. 13:00. Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu przy składaniu ofert drogą pocztową ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
czy kurierską.
Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
IX. UDZIELANIE INFORMACJI:
Udzielanie informacji na temat zamówienia odbywa się wyłącznie drogą e-mailową. Osobami
upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Michał Zieliński, e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.pl
oraz
Marcin Michoń, e-mail: mmichon@mops.czestochowa.pl
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień
do treści oferty;
2) negocjacji w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie przekraczać
założenia budżetowe przewidziane na realizację zamówienia;
3) przeprowadzenia rozmów z wybranym Wykonawcą celem odpowiedniego
uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia.

Załączniki:
• Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
• Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia – załącznik nr 2;
• Wzór umowy – załącznik nr 3.
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