
OGŁOSZENIE               

 

 

 
Wieluń 11.05.2012                                

     
 

 
 

 
Firma Korona S.A zaprasza do składania ofert na zakup: 
 
� 6 pakietów licencji dostępowych do systemu QAD 2009 SE dla użytkowników nazwanych 

skupiających w sobie: 
 
o MFG/PRO – MFG/PRO Foundation, 
o FA – Fixed Assets, 
o PRO/PLUS, 
o ECOMMERCE – EDI/eCommerce, 
o SSD – Shared Services Domain 
o PROGRESS Combined (Enterprise Server, Query/Results, Client Networking)  

w wersji 10.1C 
 

o wraz z serwisem na wszystkie wymienione produkty. 
 

1. Zamawiający: 
KORONA S.A. 
98-300 Wieluń 
Ul. Fabryczna 10 
Tel. 043/84377 00;   
Fax. 043/84377 88 
NIP 8320004021 
 

2. Przedmiot i zakres inwestycji: 
Przedmiotem zapytania jest dostarczenie pakietu licencji dla 6 użytkowników nazwanych zgodnie z 
powyższym opisem wraz z rocznym serwisem na wszystkie wymienione produkty pakietu. 
 

3. Termin wykonania zamówienia: 
Termin wykonania zamówienia tj. dostawy ustala się do: 30.06.2012 r. 

 
4. Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy dostarczyć w kopercie z dopiskiem: 
„Oferta na licencje QAD2009SE”  

do sekretariatu Zarządu Spółki Zamawiającego tj. KORONA S.A, ul. Fabryczna 10, 98-300 Wieluń 
w terminie do dnia 31. 05. 2012, do godz. 15.00. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną, na adres: 
ofertyit@koronacandles.com w terminie do dnia: 31.05.2012, do godz. 1500. 
 

5. Ważność oferty: 
Termin ważności oferty minimum 30 dni od daty podanej w punkcie 4 niniejszego ogłoszenia. 
 



 

 

6. Osoba upoważniona do udzielania informacji związanych z przedmiotem zamówienia: 
Do kontaktów z oferentami upoważniony jest Pan Dariusz Buczko w godzinach 7.00-15.00 od 
poniedziałku do piątku. 
Kontakt : 
Tel kom.0 608 333 725 
Tel (043) 843 77 17 
Fax (043) 843 77 88 
d.buczko@koronacandles.com 

 
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dodatkowe informacje: 

 W postępowaniu powinny brać udział firmy które: 
 

� posiadają właściwe kwalifikacje 
� doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji 
� potencjał techniczny, ekonomiczno-finansowy i kadrowy 

umożliwiający realizację zamówienia 
     
  8. Zawartość oferty: 

Oferta musi zawierać:  
� Specyfikację oraz szczegółowy opis realizacji zamówienia 
� Termin realizacji zamówienia 
� Cenę 
� Termin ważności oferty  
Oferta powinna zawierać: 
� Warunki płatności 
� Okres gwarancji i rękojmi 
� Podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta 
� Komplet dokumentów: 

-kserokopię KRS 
-pisemne zestawienie dotychczasowego doświadczenia Wykonawcy w zakresie 

realizacji podobnych inwestycji 
 
   9. Kryteria wyboru oferty: 
 
Etap I - Kompletność oferty i spełnienie wymagań formalnych wymienionych w treści niniejszego 
ogłoszenia - 100% 
 
Etap II - Weryfikacja ofert (zakwalifikowanych do II etapu) pod względem ich zawartości, 
spełnienia wymagań wynikających z ogłoszenia - 100%. 
 
Etap III - Wybór dostawcy 
Weryfikacja ofert (zakwalifikowanych do III etapu) ze względu na poziom wydatków, ostateczną 
cenę  - 100%. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zbierania i wyboru ofert bez podania przyczyny. 
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent. 

 
 



 

 

 
 
 
Sporządził:                                                                                                                Zaakceptował:                                       
Specjalista ds. IT                                                                Specjalista ds. IT 
Dariusz Buczko                                                                                         Adam Kasprzyk 
   

     
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdził 
Kierownik Działu IT 

Mariusz Wicher 
 
 

 


