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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Oś priorytetowa 2. – Przedsiębiorstwa, 

Działanie 2.2 – Inwestycje profilowane, 

Poddziałania 2.2.1 – Inwestycje profilowane – Wsparcie dotacyjne, 

 

Tytuł realizowanego projektu: 

„Poprawa efektywności funkcjonowania Firmy ALEGRE Logistic poprzez zastosowanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych” 

 

 

ALEGRE Logistic Sp. z o.o.                  Malbork,  dn. 05.12.2017 r.  

ul. Daleka 108a 

82-200 Malbork 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Na zakup systemu telematycznego FMS (Fleet Management System) wyposażonego w komputery 

pokładowe w liczbie 20 sztuk 

 

1. Zamawiający 

ALEGRE Logistic Sp. z o.o., 

ul. Daleka 108a, 

82-200 Malbork 

Tel. +48 (55) 629 65 40 

E-mail: biuro@alegre.pl 

NIP: 579 224 26 02 

REGON: 221422448 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest system telematyczny klasy FMS (Fleet Management System), składający się 

z komputerów pokładowych montowanych w samochodach ciężarowych i zintegrowanych z 

oprogramowaniem biurowym dostawcy. Liczba zamawianych komputerów wynosi 20 sztuk. 
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Przedmiot zamówienia powinien spełniać określone poniżej parametry techniczne oraz funkcje: 

- kompatybilność i integralność z istniejącym w zasobach Zamawiającego systemem klasy TMS (Transport 

Management System) SPEED, producenta InterLAN Sp. z o.o. Sp. k w zakresie: komunikacji, wymiany 

danych/statusów, przesyłania tras i zleceń do realizacji   

- kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego pojazdami ciężarowymi Volvo FH, wyposażonymi 

w bramkę FMS  

- możliwość podłączenia komputera do szyny (magistrali) CAN w pojeździe oraz do tachografu cyfrowego 

- lokalizacja pojazdu GPS 

- ekran dotykowy LCD w rozmiarze minimum 6” 

- wbudowana antena WiFi 

- pamięć RAM 256 MB lub więcej 

- Bluetooth oraz port USB 

- bezpieczna praca w temperaturze od – 15 stopni Celsjusza do + 50 stopni Celsjusza (lub większym 

zakresie)   

- zdalny odczyt danych z karty kierowcy oraz tachografu 

- system nawigacji dla pojazdów ciężarowych 

- wyposażenie w kartę SIM oraz usługę przesyłu danych GPRS na obszarze Unii Europejskiej 

- przystosowanie do świadczenia usługi telematycznej związanej z utrzymaniem, wymaganych w zapytaniu 

ofertowym, funkcjonalności systemu   

- aplikacja www systemu, pozwalająca monitorować położenie pojazdu oraz umożliwiająca wymianę 

informacji pomiędzy komputerem stacjonarnym lub laptopem a komputerem pokładowym 

- komunikacja tekstowa pomiędzy kierowcą a użytkownikami w biurze dostępna za pośrednictwem ekranu 

dotykowego w komputerze pokładowym (kierowca) oraz aplikacji www systemu telematycznego 

(użytkownik w biurze)  

- możliwość dostarczania informacji o korkach drogowych i zdarzeniach na trasie 

- definiowalność zestawu instrukcji dla kierowcy do raportowania wykonywanych czynności w czasie 

rzeczywistym 

- możliwość statusowania wykonywanych czynności przez kierowcę i odczytywania ich przez 

użytkowników aplikacji www. 

- możliwość tworzenia korytarzy dla zaplanowanych tras oraz obszarów, dla których mogą być generowane 

powiadomienia dla kierowców (Geofencing)   

- dostęp do raportów, dotyczących oceny stylu jazdy kierowcy oraz poziomu zużycia paliwa 

- możliwość nagrywania i odtwarzania przejechanych tras 

- telefoniczne wsparcie techniczne/serwisowe 

- gwarancja/rękojmia: minimum 12 miesięcy 

- urządzenia powinny być wyposażone w podręcznik lub instrukcję instalacji urządzeń 

 

3. Kody CPV przedmiotu zamówienia 

32441000-6 - Sprzęt telemetryczny 

32441300-9 - System telemetryczny 

 

http://www.cpv.com.pl/kod,32441000-6.html
http://www.cpv.com.pl/kod,32441300-9%20.html
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4. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny ofert oraz opisem sposobu przyznawania punktacji 

 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria: 

 

a) Całkowita cena netto za dostawę przedmiotu zamówienia – 70 pkt. 

b) Koszt świadczenia usługi telematycznej wraz z przesyłem danych po aktywowaniu zamawianych 

urządzeń – 20 pkt. 

c) Okres gwarancji (liczony w miesiącach) – 10 pkt.  

 

a) Liczba punktów w kryterium Całkowita cena przyznawana będzie wg poniższego wzoru: 

Pa= Cmin/ Ca x 70 pkt, gdzie: 

Pa- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „Całkowita cena”, 

Cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, 

Ca- cena całkowita oferty „a”. 

 

b) Liczba punktów w kryterium Koszt świadczenia usługi telematycznej będzie przyznawana wg 

poniższego wzoru: 

Pa= Kmin/ Ka x 20 pkt, gdzie: 

Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium Koszt świadczenia usługi, 

Kmin- najniższy koszt miesięczny ze wszystkich ofert zaproponowanych przez oferentów 

Ka- koszt świadczenia usługi oferty „a” 

 

c) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji będzie przyznawana wg poniższego wzoru: 

Pa= Ga/ Gmax x 10 pkt, gdzie: 

Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „okres gwarancji”, 

Ga- okres gwarancji wskazany w ofercie „a” 

Gmax- najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny. 

 

Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena + koszt 

świadczenia usługi telematycznej + okres gwarancji). 

Zwycięzcą postepowania zostanie wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.  

W razie równej liczby punktów, uzyskanej przez oferentów, zwycięży oferta o najniższej cenie. 

 

5. Miejsce i sposób składania ofert 

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą do siedziby firmy, na adres: ul. Daleka 108a, 82-

200 Malbork lub drogą mailową na adres: radoslaw.bugowski@alegre.pl  

 

6. Termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 15.12.2017 r. do godziny 17.00. 

Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień jej nadania bądź sporządzenia. Oferty złożone po 

wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.  

 

7. Rozstrzygnięcie postępowania  

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej do dnia 22.12.2017 r. 

mailto:radoslaw.bugowski@alegre.pl
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Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.alegre.pl 

oraz przekaże mailowo każdemu Oferentowi, który złoży ofertę.  

 

8. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego 

Dyrektor Finansowy Radosław Bugowski, e-mail: radoslaw.bugowski@alegre.pl 

 

9. Termin realizacji umowy 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 21 dni roboczych, licząc od 

dnia zawarcia umowy. 

 

10. Miejsce realizacji zamówienia 

Siedziba Zamawiającego, tj. ul. Daleka 108a, 82-200 Malbork 

 

11. Informacja na temat wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktu interesów :  

a. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo,  

b. osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w 

tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z 

wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub z osobami wykonującymi 

w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

W celu potwierdzenia powyższego Oferent złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

12. Warunki udziału w postępowaniu  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.  

 

 

mailto:radoslaw.bugowski@alegre.pl
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13. Sposób opisu oferty 

Oferta powinna być przygotowana i dostarczona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być podpisane wraz 

z pieczątką firmową. Oferta musi zawierać datę jej sporządzenia. W ofercie należy podać cenę  NETTO w 

walucie PLN lub EUR. 

 

Oferty złożone w walucie EUR Zamawiający będzie przeliczał na PLN według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego (tabela kursów A) z dnia 15.12.2017 r., w którym upływa termin składania 

ofert. 

 

W przypadkach gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Oferenta z prośbą o 

udzielenie dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty i/lub dostarczenia dodatkowych dokumentów.   

 

14. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań 

 

 

Z poważaniem,  

 

 
 

 

 

 

 

 


