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Bydgoszcz, 06.02.2019 

 

 

STWD Roman Bilecki 

ul. Wiślana 25 

85-773 Bydgoszcz 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 12/STWD/2018 

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na Wdrożenie modułu personalizacji 

na stronę www.beds.pl. Wdrożenie modułu jest częścią projektu „Wdrożenie 

wyników prac B+R w postaci nowej, autorskiej Technologii Nieograniczonej Masowej 

Kastomizacji (UMC) pozwalającej na masową produkcję i sprzedaż on-line 

personalizowanych mebli z litego drewna” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

I. Dane podstawowe Zamawiającego 

Nazwa zamawiającego: STWD Roman Bilecki, ul. Wiślana 25, 85-773 Bydgoszcz 

NIP: 5540155766 

Strona internetowa zamawiającego: www.beds.pl  

Rodzaj instytucji zamawiającej: prywatne przedsiębiorstwo 

Główny przedmiot działalności: produkcja mebli mieszkaniowych z litego drewna 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia oraz dane kontaktowe: 

Tomasz Bilecki, tel. 607 430 382, marketing@beds.pl  

II. Przedmiot zamówienia 

Rodzaj zamówienia: Dostawy 

Miejsce realizacji zamówienia: kujawsko-pomorskie; Bydgoszcz; ul. Wiślana 25; 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia to wdrożenie modułu personalizacji do sklepu internetowego 

beds.pl będącego własnością Zamawiającego. Moduł będzie zaprogramowanym, 

zamkniętym dodatkiem umieszczonym na stronie internetowej beds.pl. Podstawowymi 

zadaniami i funkcjonalnościami modułu będą: 

1. Umożliwienie klientowi przedstawienia swoich oczekiwań i pomysłów w 

zakresie modyfikacji, udoskonalenia lub zmiany funkcjonalności produktu;  

http://www.beds.pl/
mailto:marketing@beds.pl
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2. Zaproszenie klienta do wprowadzenia modyfikacji lub udoskonaleń, 

przedstawienie firmy i e-sklepu, jako otwartego na ingerencję klienta w 

projekt produktu;  

3. Generowanie oferty na produkt spersonalizowany wg Załącznika nr 2. 

Podstawowymi założeniami przy projektowaniu i badaniu różnych rozwiązań 

modułu były:  

1. Nieograniczanie klienta w żaden sposób na pierwszym etapie 

prezentowania zmian, modyfikacji i ulepszeń produktu;  

2. Dostarczenie narzędzi niezbędnych do kreacji i możliwie precyzyjnej 

prezentacji własnych oczekiwań: zarówno w sposób graficzny jak i tekstowy;  

3. Prostota projektowanego narzędzia.  

 

Pełna specyfikacja „modułu personalizacji” stanowi Załącznik nr 1 i 2 do zapytania. 

 

III. Obligatoryjne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe określone przez Oferenta zostanie ustalone na 

okres ważności Umowy i nie będzie podlegało zmianom. 

2. Wszelkie rozliczenia dotyczące Zamówienia będą dokonywane w PLN. 

3. Terminy realizacji zamówienia: do 30.03.2019; 

4. Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji Zamówienia 

może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie 

przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowania Zapytania 

ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia 

Zamówienia z przyczyn niezależnych po uzyskaniu zgody Instytucji 

Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji tego zadania w ramach 

realizacji projektu. 

5. Termin ważności oferty minimum 7 dni. 

IV. Kryteria udzielenia zamówienia (oceny ofert) 

Kryterium nr 1 (waga 100%) – Całkowita cena ofertowa netto 

Do realizacji wybrana zostanie oferta z najniższą ceną netto. 

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

Termin składania ofert: do dnia 14-02-2019 

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty 

złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. 

 

Miejsce składania ofert: Ofertę należy dostarczyć mailowo na adres 

marketing@beds.pl lub dostarczyć na adres firmy (Bydgoszcz, ul. Wiślana 25); 

mailto:marketing@beds.pl
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VI. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli: 

a) Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego; 

b) Oferta złożona przez Oferenta nie spełnia wymogów określonych w 

Zapytaniu ofertowym; 

c) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie; 

d) Oferta nie zawiera wszystkich wymaganych informacji zgodnie z pkt. III 

„Obligatoryjne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia” 

e) Oferta została złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku 

z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. 

VII. Pozostałe postanowienia 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 

cywilnego i nie zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony Zamawiającego. 

2. Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest ostateczna. 

3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady „rozeznania rynku”, 

określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty. 

8. Zamawiający może odrzucić Oferty, których wartość uzna za rażąco niską. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w 

przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł 

przewidzieć udzielenia Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z 

innych przyczyn stało się niecelowe. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania 

ofert, zmiany lub uzupełnienia treści zapytania. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania Zapytania w każdym 

czasie bez podania przyczyny. 

12. W trakcie trwania postępowania Oferenci mogą kierować pytania do 

Zamawiającego co do treści zapytania drogą elektroniczną na adres: 

marketing@beds.pl.  Wszystkie pytania i odpowiedzi będą publikowane w 

Bazie Konkurencyjności. 

13. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać 

udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich 

ofert, w tym przedstawienia szczegółów kalkulacji ceny oferty. Nie złożenie 

wyjaśnień w nakreślonym przez Zamawiającego terminie oraz wymaganej 

formie będzie podstawą do odrzucenia oferty. 

mailto:marketing@beds.pl
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14. Wszelkie zmiany, jakie strony będą chciały wprowadzić do ustaleń 

wynikających z Umowy będącej konsekwencją niniejszego postępowania 

wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron. 

15. Umowa będąca konsekwencją niniejszego postępowania może być zmieniona 

na drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w 

ramach postępowania ofertowego. 

16. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Zamówienia zgodnie z 

opisem zawartym w punkcie III.8 Zapytania. 

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się tylko Wykonawcy/Oferenci, którzy 

złożą ofertę zgodnie z warunkami niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 
06-02-2019 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja modułu personalizacji; 

Załącznik nr 2 – Oferta na produkt personalizowany; 

 

 



PERSONALIZACJA PRODUKTU OPIS I SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Moduł personalizacji produktu daje klientowi możliwość wprowadzania zmian i 
zaprojektowania mebla według indywidualnych potrzeb. 

Panel personalizacji działa w sposób intuicyjny.

Aby skorzystać z tej opcji użytkownik musi odnaleźć na stronie produktu sekcję 
PERSONALIZUJ PRODUKT

Zawiera ona przycisk otwierający okno modułu personalizacji oraz przykładową ilustrację 
obrazującą potencjalne zmiany.

KliknięcieKliknięcie przycisku ROZPOCZNIJ PERSONALIZACJĘ skutkuje otwarciem  okna 
PERSONALIZACJA PRODUKTU.

PERSONALIZACJA PRODUKTU 
WIDOK SEKCJI NA STRONIE PRODUKTU



Po kliknięciu przycisku ROZPOCZNIJ PERSONALIZACJĘ otwarte zostaje okno 
PERSONALIZACJA PRODUKTU.

Pierwszym ekranem widocznym dla użytkownika są OBJAŚNIENIA I INSTRUKCJE. Etap ten 
umożliwia użytkownikowi zapoznanie się z działaniem modułu personalizacji.

Kliknięcie przycisku PRZEJDŹ DO PERSONALIZACJI powoduje przejście do dalszych etapów.

PERSONALIZACJA PRODUKTU 
OKNO PERSONALIZACJI - OBJAŚNIENIA I INSTRUKCJE



Przejście do kolejnego etapu personalizacji  powoduje wyświetlenie ekranu WYBÓR ZDJĘCIA.

Na tym etapie użytkownik ma możliwość wybrania zdjęcia na bazie, którego będzie 
dokonywał modyfikacji.

Może wykorzystać jedno spośród zdjęć dostępnych na stronie danego produktu lub 
załadować z dysku swój własny plik.

KliknięcieKliknięcie przycisku WYBIERZ ZDJĘCIE I PRZEJDŹ DALEJ skutkuje przejściem do kolejnego 
etapu.

PERSONALIZACJA PRODUKTU 
OKNO PERSONALIZACJI - WYBÓR ZDJĘCIA



W kolejnym kroku użytkownik otrzymuje najpotrzebniejsze funkcje, które pomogą w 
zobrazowaniu zmian.

WYMIAR służy do edycji wymiarów mebla. 
TEKST pozwoli zapisać uwagi na zdjęciu. 
RYSUNEK umożliwia zobrazowanie zmian bezpośrednio na fotografii. 
Pole UWAGI to miejsce, w którym użytkownik może wprowadzić dodatkowe informacje dla 
pracowników The BEDS.
Użytkownik ma również do dyspozycji przycisk Użytkownik ma również do dyspozycji przycisk COFNIJ anulujący ostatnio wprowadzoną 
zmianę oraz WYCZYŚĆ, który kasuje wszystkie naniesione modyfikacje.

Przycisk nawigacyjny WSTECZ cofa użytkownika do ekranu wyboru zdjęcia, natomiast 
przycisk ZAPISZ powoduje zatwierdzenie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna 
personalizacji.

PERSONALIZACJA PRODUKTU 
OKNO PERSONALIZACJI - WPROWADŹ SWOJE POPRAWKI



Przykładowe modyfikacje naniesione przez użytkownika

PERSONALIZACJA PRODUKTU
OKNO PERSONALIZACJI - WPROWADŹ SWOJE POPRAWKI



Po kliknięciu przycisku ZAPISZ zdjęcie z naniesionymi modyfikacjami zostaje zapisane, a okno personalizacji 
zamknięte. Użytkownik powraca do widoku strony produktu.

Na tym etapie zmianie ulega zawartość sekcji PERSONALIZUJ PRODUKT. 

WW lewej części sekcji załadowane zostają przyciski EDYTUJ ZDJĘCIE oraz ZREZYGNUJ Z PERSONALIZACJI. 
Pierwszy z nich ponownie otwiera okno personalizacji umożliwiając edycję wprowadzonych zmian. Naciśnięcie 
przycisku ZREZYGNUJ Z PERSONALIZACJI powoduje skasowanie wszystkich wprowadzonych w module 
personalizacji modyfikacji i uwag oraz załadowanie oryginalnej zawartości sekcji PERSONALIZACJA 
PRODUKTU. Działanie tego przycisku poprzedza monit z prośbą o potwierdzenie chęci rezygnacji z 
personalizacji.

Prawa część okna zawiera podgląd zapisanego zdjęcia wraz z nanisionymi modyfikacjami.

PERSONALIZACJA PRODUKTU 
WIDOK SEKCJI NA STRONIE PRODUKTU 1/2



Skorzystanie z modułu personalizacji powoduje deaktywację przycisku DODAJ DO KOSZYKA, zaś przycisk 
NEGOCJUJ CENĘ zamieniony zostaje na przycisk WYŚLIJ DO WYCENY. 

Naciśnięcie przycisku WYŚLIJ DO WYCENY skutkuje wysłaniem projektu do  zespołu projektowego The BEDS. 

Czas oczekiwania na gotowy projekt mebla wraz z wyceną to 1 dzień roboczy. Jest to działanie bezpłatne, które 
nie obliguje klienta do zakupu.

Koszt zmian uzależniony jest od ingerencji w projekt. Cena mebla może nie ulec zmianie, może zostać obniżona 
lub nieznacznie zwiększona.

Możliwość personalizacji to szansa na zakup jedynego w swoim rodzaju mebla.Możliwość personalizacji to szansa na zakup jedynego w swoim rodzaju mebla.

PERSONALIZACJA PRODUKTU 
WIDOK SEKCJI NA STRONIE PRODUKTU 2/2



Monit zawierający prośbę potwierdzenia chęci rezygnacji z personalizacji.

PERSONALIZACJA PRODUKTU 
MONIT



STWD Roman Bilecki
85-773 Bydgoszcz
ul. Wiślana 25
NIP 554-015-57-66

0048 52 344 08 08
julia@beds.pl
www.beds.pl
www.stwd.eu

JAN KOWALKSI
UL. NOWA 1

85888 BYDGOSZCZ 

10 września 2015       oferta nr 001231

OFERTA KASTOMIZACJI STOLIKA BINGO 1/3

Przesłany projekt personalizacji:

Uwagi:
- Podwyższenie stolika do 50 cm

- Zastąpienie wspornika półką

- Rozmiar blatu: 100 x 100 cm

50 cm

100 cm 100 cm

dodatkowa półka
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OFERTA KASTOMIZACJI STOLIKA BINGO 2/3

Na bazie Państwa uwag i modyfikacji przygotowaliśmy następującą ofertę 
wraz z projektem i wizualizacjami wybranego mebla:

KOSZT SPERSONALIZOWANEGO MEBLA NETTO  935,00 zł
KOSZT SPERSONALIZOWANEGO MEBLA BRUTTO  935,00 zł
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Koszt produktu przed personalizacją:

Koszt personalizacji:

KOSZT SPERSONALIZOWANEGO MEBLA NETTO  850,00 zł
KOSZT SPERSONALIZOWANEGO MEBLA BRUTTO  935,00 zł

800,00 ZŁ
750,00 ZŁ

ŁĄCZNIE BRUTTO
ŁĄCZNIE NETTO

800,00 ZŁ
750,00 ZŁ

ŁĄCZNIE BRUTTO
ŁĄCZNIE NETTOILOŚĆ

1

CENA BRUTTO
CENA NETTO

800,00 ZŁ
750,00 ZŁ

NAZWA PRODUKTU

STOLIK BINGO
BUK TWARDZIELOWY
BUK CZYSTY ŁĄCZONY, OLEJ NATURALNY, 80X180 cm
LOZ1012


