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Pomoc do programu Oferent
Wersja dokumentu:

Data ostatniej modyfikacji:

Informacja o zmianach w stosunku do poprzedniej wersji dokumentu: Usunięto informacje o wycofanych funkcjonalnościach

O programie Oferent

Oferent jest bezpłatną aplikacja desktopową pozwalającą na przygotowanie kosztorysu ofertowego,

jego wydrukowanie oraz zapisanie w formie elektronicznej. Celem aplikacji jest usprawnienie

procesu przygotowania i przekazania oferty przetargowej.

Aplikacja oferent dostępna jest pod adresem do ściągnięcia ze strony www.enfoglobe.pl , w

zakładce produkty.

Użycie Oferenta pozwala na przygotowanie kosztorysu ofertowego w formie papierowej i

elektronicznej:

FORMA PAPIEROWA

Należy wypełnić ceny netto i wartość podatku VAT dla wszystkich pozycji z elektronicznego

przedmiaru robót oraz wypełnić dane wykonawcy w programie Oferent, a następnie wydrukować

formularz kosztorysu ofertowego. Program Oferent sprawdza czy kosztorys

ofertowy zawiera ceny oraz wysokość podatku VAT na wszystkie elementy oraz czy dane

wykonawcy są kompletne. Po wydrukowaniu powinno się dołączyć kosztorys ofertowy do oferty

składanej do Zamawiającego. Jednocześnie należy zapisać przygotowany formularz na dysku

(przycisk Generuj Kosztorys) w celu dołączenia jego elektronicznej wersji na nośniku

elektronicznym do składanej oferty przetargowej.

FORMA ELEKTRONICZNA

Wykonawca przygotowując kosztorys ofertowy w formie papierowej (punkt powyżej) jednocześnie

otrzymuje możliwość zapisania kosztorysu ofertowego w formie

pliku elektronicznego (plik pdf). Zapisany plik pdf powinien zostać przez wykonawcę

dołączony do oferty (niezależnie od oferty papierowej) na nośniku elektronicznym (np. CD, DVD,

itp). UWAGA: Należy upewnić się, że elektroniczny kosztorys ofertowy dostarczany w wersji

papierowej jest identyczny z kosztorysem w wersji elektronicznej. W tym celu należy po

wypełnieniu wszystkich cen ofertowych oraz danych wykonawcy zapisać plik z ofertą na dysku

lokalnym (przycisk Generuj Kosztorys) oraz wydrukować papierową wersję formularza ofertowego
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koniecznie z tego samego pliku (który jednocześnie zostanie dołączony do oferty w formie

elektronicznej). W celu potwierdzenia zgodności wersji papierowej i elektronicznej należy porównać

kod WO elektronicznego przedmiaru robót w wersji papierowej i elektronicznej (w programie

Oferent). Więcej na ten temat w dalszej części dokumentu.

Jak pobrać elektroniczny przedmiar robót

Elektroniczny przedmiar robót jest dostępny na stronie internetowej BIP Miasta Rzeszowa wraz z

dokumentacją przetargową. Zazwyczaj nosi on nazwę „elektroniczny kosztorys ofertowy " lub

elektroniczny przedmiar robót". Plik ten ma rozszerzenie ".pdf".

Aby pobrać elektroniczny formularz:

1.

postępowania przetargowego.

2. Zlokalizuj plik o nazwie " elektroniczny przedmiar robót" / „elektroniczny kosztorys

ofertowy”” lub jeśli nie ma takiego, szukaj pliku z rozszerzeniem ".pdf" który będzie

zawierał elektroniczny przedmiar robót.

3. Ściągnij i zapisz plik na swoim komputerze.

Jak wypełnić formularz

Elektroniczny przedmiar robót jest dostępny na stronie internetowej UM Rzeszowa wraz

z dokumentacją przetargową. Aby ściągnąć elektroniczny przedmiar robót należy postępować

zgodnie z krokami opisanymi w sekcji Jak pobrać elektroniczny przedmiar robót.

Aby wypełnić elektroniczny przedmiar robót:

1. Z menu w programie Oferent, wybierz Otwórz. Pokaże się okno pozwalające wybrać plik z

rozszerzeniem ".pdf".

2. Odszukaj plik, który właśnie ściągnąłeś i wybierz przycisk Otwórz.

3. Wybierz dział w którym chcesz wprowadzić wartość podatku VAT i ceny netto w drzewku z

działami po lewej stronie ekranu.

4. W kolumnach VAT i cena netto, wpisz odpowiednio wartość podatku VAT i ceny netto dla

wszystkich pozycji z danego działu. Należy tak zrobić dla wszystkich działów. Jeżeli dla danego

działu wypełniono wszystkie ceny oraz wysokość podatku VAT, jego kolor w drzewku po lewej

zmieni się na zielony.

UWAGA: Wartości kwot do wprowadzenia powinny być wartościami posiadającymi DWA miejsca po przecinku.

Wejdź na stronę https://bip.erzeszow.pl/pl/104-zamowienia-publiczne.html i znajdź stronę danego

https://bip.erzeszow.pl/pl/104-zamowienia-publiczne.html


Instrukcja obsługi programu Oferent Enfoglobe Sp. z o.o. | ul. Podwisłocze 46 p. 302 | 35-309 Rzeszów | Polska

Począwszy od dnia 10.03.2012 w programie Oferent istnieje możliwość wstawienia stawki podatku

VAT od razu dla wszystkich pozycji znajdujących się w danym elektronicznym przedmiarze robót

za pomocą przycisku „VAT”. W celu użycia tej funkcji należy (po otworzeniu danego

elektronicznego przedmiaru robót w programie Oferent) kliknąć na przycisk „VAT”.

Po kliknięciu na przycisk VAT program Oferent wyświetla okienko dialogowe, w którym należy

wprowadzić wysokość stawki VAT (bez symbolu „%”) oraz kliknąć na przycisk OK. W celu rezygnacji

z wykonania tej czynności należy kliknąć na przycisk Anuluj.
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UWAGA: Po kliknięciu na przycisk OK na pokazanym wyżej okienku wszystkie wprowadzone do tej

pory stawki podatku VAT dla wszystkich pozycji w elektronicznym przedmiarze ofertowym zostaną

nadpisane!

Jeżeli przedmiar ofertowy składa się z dużej liczby pozycji w celu zabezpieczenia się przed utratą

danych wypełnionego już elektronicznego przedmiaru robót lub aby móc dokończyć wypełnianie

elektronicznego przedmiaru robót w późniejszym czasie można ją zapisać tymczasowo na dysku

poprzez opcję Zapisz.

Wszystkie działy zostały umieszczone na drzewku po lewej stronie i odpowiadają strukturze

przedmiaru dla danego postępowania. Przy każdym dziale znajduje się kropka. Jeżeli kropka jest

czerwona oznacza to, że nie wprowadzono wszystkich cen i/lub wysokości podatku VAT w danym

dziale. Kolor zielony pojawia się w przypadku gdy wszystkim pozycjom przypisano cenę. Aby dział

który zawiera poddziały został oznaczony jako poprawnie wypełniony (zieloną kropką) należy

wszystkie poddziały doprowadzić do sytuacji w której są one kompletne (tzn. mają wypełnione ceny

ofertowe i podatek VAT, co wizualizowane jest przez zieloną kropką).

Po kliknięciu na drzewku w Formularz ofertowy widzimy Tabele elementów scalonych oraz

podsumowanie oferty.

UWAGA: Niektóre pozycje w elektronicznym przedmiarze robót mogą posiadać ujemną wartość.

Jeżeli takie pozycje znajdują się w danym przedmiarze, wówczas na końcu opisu takich pozycji

znajdzie się uwaga o treści „UWAGA: DLA TEJ POZYCJI NALEŻY WPROWADZIĆ UJEMNĄ CENĘ”.

Ujemna wartość dla pozycji uzyskana zostanie w takim przypadku poprzez przemnożenie ilości

(zawsze jest dodatnia) oraz ceny (w tym przypadku ujemnej). Przed przygotowaniem wersji

papierowej oraz elektronicznej należy upewnić się, że dla wszystkich pozycji, w opisie których jest

taka uwaga wprowadzono ujemną cenę.

Jak zapisać dane wykonawcy

W programie oferent należy wypełnić dane wykonawcy, które będą zapisywane wraz z ofertą (jest to

konieczne do uznania elektronicznego przedmiar robót składanego przez Wykonawcę za kompletny).

Aby móc wprowadzić dane wykonawcy należy:

1. Z menu w programie Oferent, wybrać Dane wykonawcy. Pokaże się okno pozwalające

wprowadzić dane wykonawcy.

2. Wprowadzić dane wykonawcy (pola z gwiazdką są wymagane).

3. Po wprowadzeniu danych wykonawcy zapisać dane klikając na Zapisz

W celu aktualizacji danych wykonawcy należy postępować w sposób opisany powyżej.
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Jak zaktualizować formularz ofertowy na podstawie poprzednich wersji
elektronicznego kosztorysu ofertowego

W przypadku gdy Zamawiający dokonuje zmian w przedmiarze robót dla danego zamówienia,

następuje jednocześnie zmiana w elektronicznym kosztorysie ofertowym dla danego zamówienia.

Powoduje to konieczność umieszczenia nowej (zaktualizowanej) wersji elektronicznego kosztorysu

ofertowego na stronie bip-u. W przypadku gdy wykonawca wypełnił (w całości lub częściowo)

jakąkolwiek poprzednią wersję elektronicznego kosztorysu ofertowego dla danego zamówienia

istnieje możliwość zaimportowania cen ofertowych oraz wysokości podatku VAT z poprzedniej wersji

elektronicznego kosztorysu ofertowego.

Uwagi ogólne

1. Program oferent pozwala na import cen ofertowych oraz podatku VAT z poprzedniej

wersji elektronicznego kosztorysu ofertowego dla danego zamówienia (nie można

importować cen ofertowych z elektronicznych koszt. ofertowych dla innych zamówień)

2. Import cen ofertowych oraz wysokości podatku VAT z poprzedniej wersji elektronicznego

kosztorysu ofertowego jest czynnością opcjonalną. Wykonawca może wczytać dane z

poprzedniej wersji el. koszt. ofertowego lub przystąpić do sporządzania el. koszt.

ofertowego od początku (tj. wypełnić wszystkie wymagane dane na podstawie pustego,

najnowszego, elektronicznego kosztorysu ofertowego ściągniętego ze strony BIP)

3. Elektr. koszt. ofertowy używany do importowania cen (tj. elektroniczny kosztorys ofertowy,

który został wypełniony przez wykonawcę zanim Zamawiający dokonał zmian

w przedmiarze) może być wypełniony zarówno w całości, jak i jedynie dla wybranych

pozycji rozliczeniowych.

4. Import cen z poprzedniej wersji możliwy jest jedynie pod warunkiem, że dana pozycja nie

zmieniła się w stosunku do poprzedniej wersji el. koszt. ofertowego ORAZ nie zmienił się

dział, do którego należy dana pozycja

5. W przypadku aktualizacji oferty, wszystkie ceny ofertowe oraz podatek VAT wprowadzone

do tej pory w najnowszej wersji elektronicznego kosztorysu ofertowego (najnowszej wersji

ze strony BIP otwartej w kroku 1 opisanym poniżej) zostaną nadpisane przez wartości

wprowadzone w poprzedniej wersji kosztorysu dla wszystkich pozycji, które nie zmieniły

się w stosunku do poprzedniej wersji przedmiaru!

6. Warunkiem korzystania z funkcji aktualizacji oferty jest akceptacja przez użytkowników

programu następującego zastrzeżenia: Wydawca programu Oferent nie ponosi

odpowiedzialności za prawidłowość procesu importu cen oraz podatku VAT z poprzedniej
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wersji elektronicznego kosztorysu ofertowego! Pełna odpowiedzialność w zakresie

zweryfikowania prawidłowości importu cen ofertowych oraz podatku VAT spoczywa na

wykonawcy składającym ofertę!

Wczytanie cen ofertowych i podatku VAT z poprzedniej wersji elektronicznego
kosztorysu ofertowego

Krok 1. – Otwarcie najnowszej wersji el. kosztorysu ofertowego

Otwórz w programie oferent najnowszą wersję elektronicznego kosztorysu ofertowego ściągniętą ze

strony bip-u (przycisk Otwórz)

Krok 2. – Wczytanie poprzednio wypełnionych cen ofertowych i podatku VAT dla pozycji

rozliczeniowych na podstawie poprzedniej wersji elektronicznego kosztorysu ofertowego dla danego

zamówienia.

Kliknij na przycisk „Wczytaj Ceny”, a następnie zapoznaj się z treścią uwag dotyczących

importowania cen ofertowych z poprzedniej wersji elektronicznego kosztorysu ofertowego

Jeżeli akceptujesz warunki wówczas kliknij na przycisk Tak. W przeciwnym wypadku kliknij na

przycisk Nie (aktualizacja formularza cenowego zostanie przerwana)

Wybierz plik z poprzednią wersją elektronicznego kosztorysu ofertowego (z którego chcesz

zaimportować ceny jednostkowe i podatek VAT)

Jeżeli poprzednia wersja elektr. koszt. ofertowego nie zawiera żadnych danych, które mogą być

zaimportowane (cen ofertowych i/lub podatku VAT) wówczas wyświetlona zostanie

odpowiednia informacja:
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Krok 3. – Weryfikacja elektronicznego kosztorysu ofertowego

Po zakończeniu importu wykonawca zgodnie z warunkami korzystania z oprogramowania oferent

jest zobowiązany do weryfikacji procesu importu cen. W szczególności należy

sprawdzić, czy wszystkie ceny importowe oraz podatek VAT dla pozycji rozliczeniowych zostały

zaimportowane poprawnie

Ponadto wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie kompletności danych wypełnianych w el.

koszt. ofertowym (ceny ofertowe i podatek VAT dla wszystkich pozycji) – wszystkie kropki

znajdujące się w drzewku po lewej stronie powinny mieć zielony kolor. Jeżeli po

imporcie cen gdziekolwiek w kosztorysie są braki sygnalizowane czerwonym kolorem kropki

(pozycje, dla których nie są wypełnione ceny ofertowe i/lub VAT) należy odnaleźć odpowiednie

pozycje i uzupełnić dla nich brakujące dane.

UWAGA: Brak zaimportowanych cen ofertowych dla pozycji oznacza, że wystąpiła jedna z trzech

sytuacji:

a) W poprzedniej wersji elektronicznego kosztorysu ofertowego nie zostały wypełnione

dane (cena, VAT) dla danej pozycji rozliczeniowej

a) Dla danej pozycji nastąpiły jakiekolwiek zmiany w przedmiarze (również w sytuacji, gdy

mamy do czynienia z nową pozycją)

b) Zmiany w przedmiarze mają charakter powodujący, że nie da się jednoznacznie

stwierdzić, że w poprzedniej wersji elektr. kosztorysu ofertowego istnieje odpowiadająca

pozycja rozliczeniowa, z której można zaimportować cenę ofertą i podatek VAT dla pozycji.

Krok 4. – Złożenie oferty

Po wykonaniu czynności opisanych w krokach 1-3 oraz upewnieniu się, że Zamawiający

nie dokonał kolejnych zmian w przedmiarze należy w odpowiednim czasie wykonać czynności

zgodnie z opisem w rozdziale pt. Jak złożyć ofertę? Jeżeli Zamawiający ponownie dokona zmian w

przedmiarze, należy ponowić kroki 1-3 dla najnowszej wersji el. koszt. ofertowego.
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Jak złożyć ofertę?

W celu przygotowania wypełnionego elektronicznego przedmiaru robót należy sprawdzić Kod WO

(suma kontrolna) dla przygotowywanego formularza cenowego. Sprawdzenie tego kodu jest

niezbędne do weryfikacji zgodności wersji papierowej i elektronicznej kosztorysu ofertowego. Kod

WO wyświetlany jest po kliknięciu na przycisk Sprawdź.

UWAGA: Kod zmienia się za każdym razem jeżeli dokona się modyfikacji ceny lub podatku VAT dla

którejkolwiek pozycji lub zmienimy dane wykonawcy. Z tego powodu ważne jest aby upewnić się, że

Kod WO oferty, z której dokonywany jest wydruk elektronicznego przedmiaru robót (jest widoczny

na ostatniej stronie wydruku) jest identyczny z kodem WO elektronicznego przedmiaru robót

składanego na nośniku elektronicznym (jest dostępny w programie oferent po kliknięciu na przycisk

Sprawdź).

Używając Oferenta należy przygotować elektroniczny przedmiar robót na dwa sposoby:

FORMA PAPIEROWA

Należy wypełnić ceny netto i wartość podatku VAT dla wszystkich pozycji z elektronicznego

przedmiaru ofertowego oraz wypełnić dane wykonawcy w programie Oferent, a następnie

wydrukować formularz ofertowy. Program Oferent sprawdza czy oferta zawiera ceny na wszystkie

elementy oraz czy dane wykonawcy są kompletne. Po wydrukowaniu powinno się dołączyć

formularz ofertowy do oferty składanej do Zamawiającego. Jednocześnie należy zapisać

przygotowany formularz na dysku (przycisk Generuj Kosztorys) w celu dołączenia jego

elektronicznej wersji na nośniku elektronicznym do składanej oferty przetargowej.

Drukowanie oferty:

Z menu wybieramy Generuj kosztorys

Zapisujemy wartość "Sumy kontrolnej"

Zapisujemy ofertę na dysku (jako plik PDF)

Drukujemy ofertę z pliku PDF

Sprawdzamy czy wartość zapisanej "Sumy kontrolnej" jest taka sama jak wartość

"Sumy kontrolnej na wydrukowanej ofercie"

FORMA ELEKTRONICZNA

Wykonawca przygotowując ofertę w formie papierowej (punkt powyżej) jednocześnie otrzymuje

możliwość zapisania oferty w formie pliku elektronicznego (plik pdf). Zapisany plik pdf powinien

zostać przez wykonawcę dołączony do oferty (niezależnie od oferty papierowej) na nośniku

elektronicznym (np. CD, DVD, itp). Otrzymanie formy elektronicznej (są to te same kroki, które

opisane są w punkcie powyżej).

Z menu wybieramy Generuj kosztorys
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Zapisujemy wartość "Sumy kontrolnej"

Zapisujemy ofertę na dysku (jako plik PDF)

Drukujemy ofertę z pliku PDF

Sprawdzamy czy wartość zapisanej "Sumy kontrolnej" jest taka sama jak wartość

"Sumy kontrolnej na wydrukowanej ofercie"

Zapisany plik PDF kopiujemy na nośnik elektroniczny np. płyta CD

Wymagania systemowe platformy

Wymagania systemowe:

Windows

Procesor: odpowiednik Intel® Pentium® III 450 MHz lub szybszy
Pamięć RAM: 128 MB

Mac OS

System operacyjny: Apple Mac OS X 10.4.8 lub nowszy
Procesor: Intel Core™ Duo 1.83 GHz lub szybszy
128MB of RAM

System operacyjny: Windows10, Windows 8, Windows 7,Windows Vista, Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
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