Rzeszów, 02.08.2013r.

Zapytanie ofertowe

na wyłonienie wykonawcy/dostawcy
1. Wartości Niematerialnych i Prawnych.
a) platformy B2B
b) System operacyjny dla serwera
c) System operacyjny dla stacji roboczych – 5 licencji
2. Środków trwałych.
a) Serwer – 1szt.
b) Zasilacz UPS – 1 szt.
c) Switch -1 szt.
d) Zestawy robocze – 5 szt.
w ramach realizacji projektu „Usprawnienie współpracy z kontrahentami zagranicznymi w zakresie
zamawiania, optymalizacji kosztów, monitorowania oraz kontrolingu” - współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.
Zamawiający (beneficjent):
Firma Handlowa "MIRPOL"
IMPORT-EXPORT Emil Dudzik
ul. Wspólna 2
35-205 Rzeszów
Tel: 178600855, Faks: 178600855
NIP: 6891174086, Regon: 691784740
Wymagania dotyczące Oferentów:
1. Oferent winien posiadać doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne
do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego
2. Zamawiający może uznać za nieważną ofertę jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie,
- nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania oferty bez podania przyczyny.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert cząstkowych.
Oferty:
Oferta powinna:
- obejmować kompleksowe wykonanie prac wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
- być złożona w formie pisemnej
- być opatrzona datą
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monitorowania oraz kontrolingu” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dotacje na innowacje

Strona 1

- zawierać dane Oferenta, tj. pełna nazwa, adres siedziby, telefon, faks, NIP, Regon.
- odnosić się swą treścią do przedmiotu zapytania ofertowego
- być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym

Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej
rozpatrzenia
Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie Oferenci winni dostarczyć Zamawiającemu:
1. Oferta
2. Załącznik Nr 1 do zapytania Ofertowego – harmonogram prac związanych z realizacją projektu
Miejsce składania ofert
Oferty należy przesłać Pocztą Polską lub dostarczyć osobiście na adres:
Firma Handlowa "MIRPOL"
IMPORT-EXPORT Emil Dudzik
ul. Wspólna 2
35-205 Rzeszów
Termin składania ofert
16 sierpnia 2013r.
Okres ważności oferty
Okres ważności oferty - 30 dni licząc od daty upłynięcia terminu składania ofert.
Kryteria oceny oferty
- Kryterium oceny ofert – wybrana zostanie oferta, która uzyska najniższą cenę, a tym samym będzie
najbardziej korzystna ekonomicznie dla Zamawiającego
- W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na tę samą wartość zostanie wybrana oferta złożona jako
pierwsza.
- Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo w wartości netto,
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz uwzględniać warunki stawiane przez Zamawiającego.
- Termin realizacji wykonania poszczególnych prac nie podlega negocjacji.

1. Opis projektu:
W ramach realizacji projektu planujemy zautomatyzować najistotniejsze procesy biznesowe, obejmujące
swym zasięgiem główne obszary współpracy realizowanej z partnerami dostawcami, które obecnie są
związane z koniecznością wykonywania manualnych czynności, a zatem są bardzo czasochłonne
i pracochłonne. Celem w tym zakresie będzie zwiększenie efektywności kooperacji poprzez
zautomatyzowanie najistotniejszych procesów biznesowych:
─
─
─
─
─

Proces składania zamówień do dostawców
Proces kalkulacji kosztów zamówienia
Proces optymalizacji wielkości zamówienia
Proces śledzenia zamówienia
Proces kontrolingu
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Realizacja przedmiotowego projektu będzie polegała na stworzeniu i wdrożeniu dedykowanej platformy
B2B, która pozwoli dokonać automatyzacji współpracy ze strategicznymi partnerami biznesowymi. W tym
zakresie zostaną przeprowadzone działania, które zapewnią zwiększenie efektywności realizacji
poszczególnych procesów biznesowych.

1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
a) Platforma B2B będzie składać się z następujących modułów:
 Moduł katalogu produktowego
Funkcjonalności:
- Moduł ten będzie odpowiedzialny za przechowywanie oraz udostępnianie informacji dotyczących
produktów dostępnych w ofercie partnerów dostawców. Poprzez integrację z systemami dostawców
będzie następowała automatyczna aktualizacja danych, co zapewni ich aktualność na etapie składania
zamówienia. Główną funkcją modułu będzie zarządzanie danymi, które będą udostępniane podczas
realizacji poszczególnych procesów biznesowych (składania zamówienia do dostawców, kalkulacji
kosztów zamówień, optymalizacji wielkości zamówienia). Stanowi on zatem istotną część planowanej do
wdrożenia i stworzenia aplikacji.
Łączny koszt modułu powinien zawierać: prace programistyczne, konfiguracyjne, wdrożeniowe,
projektowe, testowanie oraz uruchomienie modułu.
Kryteria wyboru: cena
 Moduł zamówień
Funkcjonalności:
- Moduł ten będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie procesu zamawiania. Do jego podstawowych
zadań będzie należało udostępnianie formularza do składania zamówień, zawierającego zdefiniowane
niezbędne informacje potrzebne do rozpoczęcia realizacji zamówienia przez partnera dostawcę. Ponadto,
w zakres jego funkcjonalności będzie wchodzić także udostępnianie katalogów produktów (poprzez
współpracę z modułem katalogu produktów) na każdym etapie składania zamówienia, które będą
wspomagały osobę składającą zamówienie. Moduł będzie także udostępniał wyszukiwarkę produktów, za
pomocą której będzie możliwe szybkie znalezienie danego produktu lub analogicznego o podobnych
parametrach/ cechach, np. zabawka; samochód; sterowany; wielkość (długość w cm), cena maksymalna.
Pozwoli to w sposób znaczący zmniejszyć czas, który obecnie jest poświęcany na składanie zamówienia.
Łączny koszt modułu powinien zawierać: prace programistyczne, konfiguracyjne, wdrożeniowe,
projektowe, testowanie oraz uruchomienie modułu.
Kryteria wyboru: cena
 Moduł kalkulacji
Funkcjonalności:
- Wykorzystanie tego modułu w platformie B2B jest niezbędne, aby obliczyć wartość zamówienia
w zależności od wybranych pozycji oraz globalnego i indywidualnego systemu naliczania rabatów.
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Rozwiązanie to pozwoli zaspokoić potrzebę naszej firmy, którą jest uzyskanie informacji dotyczącej
dokonanej wyceny w celu zabezpieczenia środków finansowych oraz uzyskania możliwości porównania
oferty na dany produkt u innego dostawcy. Moduł ten pozwoli na automatyczne wskazanie ceny artykułu
z uwzględnieniem umownych warunków handlowych i aktualnie dostępnych promocji. Wartości dla
poszczególnych modułów będą sumowane wraz z dodaniem kolejnej pozycji. Moduł ten będzie pobierał
dane z modułu katalogu produktów.
Dodatkowo do funkcjonalności modułu będzie należeć dostarczanie informacji, które zapewnią
optymalizację w zakresie planowania logistycznego rozmieszczenia towaru na paletach. W tym zakresie
moduł będzie pobierał dane w zakresie wagi oraz wymiaru pakowanego przedmiotu i przedstawiał dane
w formie graficznej. W rezultacie wraz z dodaniem kolejnego produktu (grupy produktów) poza
wyliczeniem wartości zamówienia, będą także pokazywane dane odnoszące się do poziomu wypełnienia
palet, co zwiększy naszą skuteczność w zakresie planowania logistycznego.
Łączny koszt modułu powinien zawierać: prace programistyczne, konfiguracyjne, wdrożeniowe,
projektowe, testowanie oraz uruchomienie modułu.
Kryteria wyboru: cena
 Moduł śledzenia zamówień
Funkcjonalności:
- Moduł ten będzie wykorzystywany w procesie śledzenia zamówień. Jego głównym zadaniem będzie
analizowanie zmian zachodzących w stosunku do danego zamówienia. Dane pobierane przez ten moduł
będą dotyczyć: przyjęcia zamówienia, jego realizacji, wysłania towaru, przesunięć w czasie realizacji
zamówień, czasu otrzymania dostawy, problemów w zakresie kompletacji. Każda zmiana będzie
sygnalizowana w systemie poprzez zmianę statusu zamówienia, sygnalizowanego przez odpowiedni
komunikat, który będzie generowany przez moduł.
Należy do nich zaliczyć następujące:
Status 1 – zamówienie przyjęte do realizacji;
Status 2 – zamówienie na etapie kompletowania (możliwość edycji);
Status 3 – Zamówienie przygotowane do wysyłki;
Status 4 – zamówienie wysłane
Status 5 – inne (do uzupełnienia przez pracownika – dotyczy sytuacji niestandardowych);
Poprzez wdrożenie tego modułu nasza firma otrzyma wgląd do całej historii swoich zamówień
z informacjami o aktualnym statusie zamówienia. Moduł pozwoli na automatyzację obecnych procesów,
co przyśpieszy realizację i ułatwi komunikację z partnerami.
Łączny koszt modułu powinien zawierać: prace programistyczne, konfiguracyjne, wdrożeniowe,
projektowe, testowanie oraz uruchomienie modułu.
Kryteria wyboru: cena
 Moduł magazynowy
Funkcjonalności:
- Do zadań modułu magazynowego będzie należeć przede wszystkim przeprowadzanie procesu kontroli
stanów magazynowych. Jego funkcjonalności będą pozwalały na dokonanie analizy stanów
magazynowych w odniesieniu do zdefiniowanych wartości minimalnych zapasów, rotacji zamówień,
rezerwacji, zmian stanów nadzwyczajnych. Moduł ten będzie także automatycznie generował zamówienie
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w sytuacji obniżenia się poziomu zapasu danego artykułu poniżej ustalonej granicy, by następnie za
pomocą modułu integrującego mogło zostać przesłane do działu zamówień, skąd będzie mogło
bezpośrednio zostać przesłane do partnera dostawcy. Wielkość wygenerowanego zamówienia będzie
szacowana na podstawie rotacji poszczególnych towarów, minimów logistycznych oraz optymalnego
wypełnienia palety i będzie mogła być zmieniana przez pracownika akceptującego zamówienie.
Rezygnacja z tego wydatku wykluczy możliwość przeprowadzania procesu kontrolingu poprzez platformę
B2B.
Łączny koszt modułu powinien zawierać: prace programistyczne, konfiguracyjne, wdrożeniowe,
projektowe, testowanie oraz uruchomienie modułu.
Kryteria wyboru: cena
 Moduł integrujący
Funkcjonalności:
- Moduł ten będzie odpowiadał za realizację wszystkich procesów biznesowych w sposób pośredni.
Będzie on spełniał funkcje integracyjne w stosunku do innych modułów. Ponadto jednym z jego zadań
będzie umożliwienie pobierania danych z modułu katalogu produktów do formularza udostępnianego
przy składaniu zamówień. Dodatkowo moduł ten zapewni możliwość połączenia funkcjonalnego modułu
zamówień i kalkulacji oraz przesyłania danych pomiędzy nimi w zakresie wyceny danego zamówienia
oraz oszacowania poziomu wypełnienia palet. Poprzez moduł integracji będą dostarczane wszelkie dane,
informacje i komunikaty pomiędzy poszczególnymi modułami, stąd wydatek ten jest niezbędny do
zagwarantowania spójności systemu B2B. Ponadto będzie on obsługiwał elektroniczną wymianę danych
w standardzie XML, który zostanie wykorzystany do zapewnienia automatyzacji zaplanowanych
procesów biznesowych.
Łączny koszt modułu powinien zawierać: prace programistyczne, konfiguracyjne, wdrożeniowe,
projektowe, testowanie oraz uruchomienie modułu.
Kryteria wyboru: cena
b) System operacyjny dla serwera
W ramach projektu zaplanowano zakup systemu operacyjnego Windows Server 2008 (lub nowszy).
Kryteria wyboru: cena
c) System operacyjny dla zestawów roboczych
W ramach projektu zaplanowano zakup 5 licencji systemu operacyjnego Windows 7 Professional (lub
nowszy).
Kryteria wyboru: cena
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2. ŚRODKI TRWAŁE
a) Serwer – 1 szt.
Minimalne parametry serwera:
Płyta główna dwuprocesorowa
Procesor czterordzeniowy QuadCore 2,0GHz
Obsługa minimum 16GBpamięci RAM
Kontroler macierzy RAID z obsługą minimum poziomów 0,1,5,
Możliwość instalacji min. 4 dysków twardych HDD SAS lub SATA
4 x Dyski twarde SAS lub SATA o pojemności minimum 140GB, i prędkości min 7200rpm z możliwością
wymiany w trakcie działania systemu
Karta graficzna zintegrowana
Karta sieciowa z dwoma portami Gigabitethethernet
Kryteria wyboru: cena
b) Zasilacz UPS – 1 szt.
Minimalne wymagania:
Moc wyjściowa 1400 W
Napięcie wejściowe 230 V
Zakres napięcia wyjściowego 220 - 240 V
Kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny
Czas podtrzymania minimum 8 minut
Ilość gniazd wyjściowych minimum 4szt.
Zimny start: tak
Kryteria wyboru: cena
c) Switch – 1 szt.
Parametry techniczne:
Switch sieciowy Cisco
24 porty RJ-45 10/100,
2 gniazda mini-GBIC (współdzielone z portami GE),
autonegocjacja dupleksu i prędkości,
samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX),
obsługa VLAN 802.11q,
obsługa ramek jumbo,
tablica adresów MAC,
przepustowość wewnętrzna min. 32Gbps
obsługa QoS
obsługa port mirroring
Kryteria wyboru: cena
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d) Zestawy robocze – 5 szt.
Minimalne parametry dla sprzętu to:
ekran o przekątnej nie mniejszej niż 15”
Rozdzielczość ekranu minimalna 1024x768
Procesor minimum dwurdzeniowy o częstotliwości min. 1,6 GHz
Minimalna ilość pamięci ram to 4GB
Karta Graficzna z minimum 128MB pamięci (osobnej lub współdzielonej) lub zintegrowana na płycie o nie
niższych parametrach
Karta muzyczna zintegrowana lub jako karta zewnętrzna
Karta sieciowa gigabitowa zintegrowana lub jako karta zewnętrzna
Dysk twardy ze złączem SATA lub nowszym o pojemności 320GB i prędkości min.7200rpm
Nagrywarka DVD RW
Mysz i klawiatura
Kryteria wyboru: cena

wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją projektu następuje zgodnie
z harmonogramem stanowiącym załącznik
nr 1 Zapytania Ofertowego
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Załącznik nr 1
Harmonogramem działań

I etap obejmujący okres od 01-06-2013 - 31-08-2013
- Zakup serwera
- Zakup 5 zestawów komputerowych
- Zakup switcha
- Zakup zasilacza UPS
- Nabycie systemu operacyjnego dla zakupywanych stacji roboczych (5 licencji)
- Nabycie systemu operacyjnego dla serwera
II etap obejmujący okres 01-09-2013 - 28-02-2014
- Nabycie części aplikacji B2B - moduł kalkulacji
- Nabycie części aplikacji B2B - moduł katalogu produktowego
- Nabycie części aplikacji B2B - moduł śledzenia zamówień produktowego
- Nabycie części aplikacji B2B - moduł zamówień

III etap obejmujący okres od 01-03-2014 - 31-05-2014
- Nabycie części aplikacji B2B - moduł integrujący
- Nabycie części aplikacji B2B - moduł magazynowy

„Usprawnienie współpracy z kontrahentami zagranicznymi w zakresie zamawiania, optymalizacji kosztów,
monitorowania oraz kontrolingu” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dotacje na innowacje

Strona 8

