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W związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Działania 8.2 POIG pn. „Wdrożenie systemów 
automatyzujących współpracę z kooperantami biznesowymi firmy Docufield”, numer umowy UDA-
POIG.08.02.00-30-077/13-07, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację 
działań promocyjnych systemu Terminali Pocztowych oraz wkładu UE.  
 
Ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym zamieszczono na stronie: www.docufield.com oraz w siedzibie 
firmy przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu. 
 
§ 1 Opis projektu 
 
Projekt polega na wdrożeniu w działalności Zamawiającego dwóch systemów B2B: ERP/ CRM oraz 
obsługi Terminali Pocztowych. Celem projektu jest usprawnienie procesów biznesowych 
Zamawiającego z jego obecnymi i przyszłymi partnerami biznesowymi.  
 
Niniejsze zapytanie obejmuje dostawę i wdrożenie systemu obsługi terminali pocztowych. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w § 2 zapytania ofertowego. 
 
 
§ 2 Przedmiot zapytania ofertowego 
 

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: 
 
- dostawa i wdrożenie systemu obsługi systemu terminali pocztowych (zwanego dalej Systemem); 
- przeprowadzenie szkolenia z obsługi Systemu; 
- udzielenie licencji na wszystkie składniki oprogramowania składającego się na System, w tym: 

− Licencje narzędziowe – baza danych Oracle dedykowana do obsługi Systemu – 1szt. 
− Licencje narzędziowe (program antywirusowy ) - 2 szt., 
− Licencja aplikacji Systemu - 1 szt. 

- dostawa terminali pocztowych zgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w pkt 3 niniejszego  
paragrafu – 4szt. 

 
 

2. Opis i wymagania funkcjonalne Systemu: 
 
System będzie stanowił platformę informatyczną zapewniającą: 
 
a) kompleksowe zarządzanie i obsługę terminali pocztowych użytkowanych przez partnerów 

Docufield; 
 
Zarządzanie i obsługa terminali pocztowych musi zapewniać możliwość realizacji czynności 
administracyjnych związanych z rejestracją, blokowaniem, wyrejestrowywaniem  terminali w 
Systemie a także gromadzenie danych związanych z pracą terminalami; 
 

b) zdalną komunikację terminali pocztowych z Systemem zapewniającą: 
 

 realizację funkcji doładowywania kont terminali i aktualizacji wysokości kredytu; 

http://www.docufield.com/
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 pozyskiwanie z terminali raportów z wysłanej korespondencji (ilość wygenerowanych znaków 
opłaty pocztowej). 
 
 

c) komunikację Systemu z systemem informatycznym operatora pocztowego – Poczty Polskiej, 
partnera Docufield umożliwiającą przekazywanie danych opisanych w pkt a) i b) powyżej. 

 
 
Systemem  będzie realizował zaawansowane usługi świadczone w formule automatycznego 
przetwarzania danych SaaS (Software as a service). 
 
System będzie posadowiony na 2 redundantnych serwerach dostarczonych przez Docufield. 
 
 

3. Specyfikacja przedmiotowo ilościowa terminali pocztowych: 
 

a) Model 1 - 2 szt. 
 
parametry minimalne: 
- Prędkość – 1 500 szt./godz. 
- Pojemność pojemnika z tuszem – 12 000 wydruków stempla opłaty, 
- Typ drukarki – atramentowa, 
- Automatyczny podajnik etykiet    Tak 
- Podajnik automatyczny      Tak  
- Ważenie różnicowe      Tak 
- Interfejs wagi         Tak 
- Centralne Zliczanie Kosztów     35 działów 
- Rejestracja zaprogramowanych zadań w pamięci (ilość) 5 
- Programowanie dodatkowych znaków do wydruku w oparciu  
  o elektroniczne karty pamięci (ilość)    10 
- Funkcja programowania wydruku dodatkowego tekstu (ilość) 5 
- Wydruk informacji (na etykietach lub na drukarce)  tak 
- Doładowanie       Zdalne z serwera 
 
• Wymiary i waga     
długość                265 mm. 
głębokość   360 mm. 
wysokość   250 mm. 
 
Podajnik automatyczny   
długość                325 mm. 
głębokość   240 mm. 
Wysokość   250 mm. 
 
• Wymiary obsługiwanych kopert 
od DL do C5  
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Grubość kopert    
- frankowanie automatyczne 6 
- frankowanie manualne            10 
 
• Zasilanie 
- Zasilanie: 230 V (+ 10%) 2 bolcem z zerowaniem (standard NFC15-100) 
- Częstotlowość  sieci  : 50 Hz 
- Maksymalny pobór prądu (pełna konfiguracja): 1 A 
 
• Poziom hałasu: < 60 dBA 
 

b) Model 2 - 2 szt. 
 
parametry minimalne: 
Prędkość     
- w trybie ważenia                2 000 listów/godz. 
- bez ważenia      4 000 listów/godz. 
• Pojemność pojemnika z tuszem             12 000 wydruków stempla opłaty 
• Typ drukarki                atramentowa 
• Automatyczny podajnik etykiet   Tak 
• Podajnik automatyczny kopert    Tak 
•Ważenie różnicowe     Tak 
• Interfejs wagi      Tak 
•  Centralne Zliczanie Kosztów    50 lub 200 działów w zależności od opcji 
• Rejestracja zaprogramowanych zadań w pamięci (ilość) 10  
• Programowanie dodatkowych znaków do wydruku  w oparciu  
   o elektroniczne karty pamięci (ilość)    10 
• Funkcja programowania wydruku dodatkowego tekstu (ilość) 5 
• Wydruk informacji (na etykietach lub na drukarce)  Tak 
• Doładowanie       Zdalne z serwera 
 
Wymiary i waga 
- Frankownica długość  : 335 mm 
- Podajnik długość  : 270 mm 
- Waga dynamiczna długość : 545 mm 
- Podajnik długość  : 235 mm 
- Głębokość   : 460 mm 
- Wysokość   : 250 mm 
- Frankownica - waga  : 16 kg 
- Podajnik automatyczny- waga: 12 kg 
- Waga dynamiczna – waga : 22 kg 
- Podajnik   : 1,4 kg 
 
• Wymiary i waga obsługiwanych kopert 
- Min. Długość    : 140 mm 
- Max. długość     : 330 mm 
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- Min. wysokość   : 90 mm 
- Max. wysokość   : 260 mm 
- Max. grubość (bez wagi dynamicznej) : 16 mm 
- Max. grubość (z wagą dynamiczną) : 12 mm 
- Zaklejanie – max grubość  : 8 mm 
- Min. waga (waga dynamiczna)  : 3g 
- Max. waga (waga dynamiczna)  : 1000 g 
 
• Dokładność (rozdzielczość) ważenia dla wagi dynamicznej : 1g 
• Zasilanie 
- Zasilanie: 230 V (+ 10%) 2 bolcem z zerowaniem (standard NFC15-100) 
- Częstotliwość  sieci  : 50 Hz 
- Maksymalny pobór prądu (pełna konfiguracja): 1 A 
 
• Poziom hałasu: < 73 dBA 

 
 

§ 3 Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym 
 
Maksymalnie do 30 października 2015 r. 
 
§ 4 Kryteria obligatoryjne formalne 
 
Wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i złożenie 
oświadczeń wg wzoru, a w tym: 

a) opatrzenie oferty datą sporządzenia, danymi teleadresowymi Oferenta (pełna nazwa, adres 
siedziby, tel., NIP, REGON) oraz podpisanie jej i opieczętowanie przez upoważnioną osobę, 

b) podanie ceny łącznej netto oraz brutto zapytania ofertowego w PLN, 
c) podanie terminu realizacji zamówienia, 
d) potwierdzenie terminu związania ofertą - minimum 30 dni. 

 
 
§ 5 Kryteria punktowane 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium: 

Cena netto za całość przedmiotu zamówienia  –  100 % 
 

Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 100 pkt, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
 

𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗 =  
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗
 𝑥 100 

 
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
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§ 6 Termin składania ofert 
 
Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2015 o godzinie 16:00. Oferty złożone po tym terminie nie 
będą rozpatrywane. 
 
§ 7 Miejsce i sposób składania oferty 
 
Oferty należy składać w formie elektronicznej pdf na adres email: zamowienia@docufield.com lub w 
formie papierowej w siedzibie firmy przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu. 
 
§ 8 Tryb zadawania pytań 
 
W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zapytania ofertowego prosimy 
o kierowanie pytań na adres email: zamowienia@docufield.com 
 
§ 9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) Zmiany warunków udzielenia zamówienia, 

2) Unieważnienia postępowania, 

3) Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny, 

4) Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania. 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w 

stosunku do Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych 

określonych w tej ustawie. 

 
§ 9 Załączniki 

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy  

 

Z poważaniem, 

 

mailto:zamowienia@docufield.com
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz Ofertowy 

 
 

......................................, dnia ........................... roku 
(miejscowość)                          (data)                

 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 

 
Docufield Sp. z o.o. Sp. komandytowa 
ul. Polska 114 
60-401 Poznań 

 
 

OFERTA NA 

DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI TERMINALI POCZTOWYCH 

 
I. Oferta złożona przez Wykonawcę/podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie: 
 

 Nazwa Adres 

1   

2   

 
II. Osoba do kontaktu: 

 

Instytucja  

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon  

NIP  

Fax  

e-mail  

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia wyszczególnionymi w 

Zapytaniu ofertowym za cenę: 
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L.p. Nazwa Cena netto 

1 Usługi razem (1.1 + 1.2 + 1.3)   

1.1 
Analiza przedwdrożeniowa - system zdalnego doładowywania terminali 
pocztowych 

  

1.2 Realizacja i wdrożenie systemu zdalnego doładowywania terminali pocztowych   

1.3 Szkolenie - system zdalnego doładowywania terminali pocztowych   

2 

Licencja na oprogramowanie systemu zdalnego doładowywania terminali 
pocztowych obejmująca: 
− Licencje narzędziowe – baza danych Oracle dedykowana do obsługi systemu 
zdalnego doładowywania  terminali pocztowych 1 szt., 
− Licencje narzędziowe (program antywirusowy ) 2 szt., 
− Licencja aplikacji systemu zdalnego doładowywania  terminali pocztowych 1 
szt. 

  

3 Terminale pocztowe - szt. 4   

   

4 Razem (1+2+3)   
 
 
Cena łączna netto: .........................  PLN (słownie …..................................................................) 
VAT :   .........................  PLN (słownie …..................................................................) 
Cena łączna brutto: .........................  PLN (słownie …..................................................................) 
 

III. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: …………………………. 
 

IV. Termin związania z ofertą: ……………………….. dni (minimum 30 dni) 
 
Składamy następujące oświadczenia: 
 
Potwierdzamy gotowość wykonania poszczególnych działań we wskazanych terminach. 

1. Oświadczamy, że znamy i akceptujemy warunku realizacji zamówienia określone w zapytaniu 
ofertowym oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 

2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3. Posiadamy niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązujemy się do 
udostępniania potencjału merytorycznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
................................dnia.................................2015 r. 

 
    ............................................................................ 

(podpis/podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych) 


