Zaproszenie

do składania ofert na wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu „Wdrożenie systemu B2B
drogą do wzrostu efektywności współpracy PPUH „AMEX-BĄCZEK” K. Bączek Spółka Jawna z kluczowymi partnerami firmy”.
1.

Zamawiający

PPUH „AMEX-BĄCZEK” K. Bączek Spółka Jawna, Falknowo 13, 14-240 Susz
2.

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów oprogramowania oraz usług eksperckich według
poniższej specyfikacji zadań (części składowych):
•

zakup systemu zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego elektroniczną wymianę danych z partnerami biznesowymi – min. wymagania: system z licencją na użytkowanie i aktualizacje dla min. 15 użytkowników wraz z dostępem do źródeł programu (Open-source), który
musi zawierać co najmniej moduły: zarządzania finansami (moduł odpowiedzialny za księgowość bilansową i podatkową z nieograniczoną możliwością tworzenia liczby kont księgi głównej
oraz kont analitycznych, rachunkowość analityczną, gospodarkę środkami trwałymi z automatycznie generowaną i księgowaną amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przepływy pieniężne, współpracę z kontami bankowymi umożliwiającymi automatyzację przelewów), zarządzania łańcuchem dostaw (moduł odpowiedzialny za zarządzanie procesem logistyki oraz zarządzanie zapasami), sprzedaży i marketingu (moduł odpowiedzialny za zarządzanie dokumentacją kliencką i historią sprzedaży, śledzenie aktywności klientów, zarządzanie umowami z partnerami biznesowymi oraz organizowanie zasobów do obsługi
klientów), zarządzania zasobami ludzkimi (moduł odpowiedzialny za zarządzanie danymi pracowniczymi, generowanie informacji do modułu zarządzania finansami w zakresie naliczonych
wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy), analizy
biznesowej (moduł odpowiedzialny za konstrukcję i zarządzanie budżetem oraz tworzenie i
konsolidację raportów na temat każdej sfery działalności firmy). Zintegrowany system zarządzania musi w pełni współpracować z pakietami biurowymi (w szczególności z edytorem tekstu
i arkuszem kalkulacyjnym);

•

zakup modułu EDI XML (dla B2B) – min. wymagania: w pełni zintegrowany z planowanym do
wdrożenia systemem zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiający elektroniczną wymianę
dokumentów z systemami ERP partnerów biznesowych;

•

zakup modułu obsługującego zamówienia internetowe – min. wymagania: moduł (wraz z licencją na użytkowanie) musi być zintegrowany i w pełni kompatybilny z planowanym do wdrożenia zintegrowanym systemem zarządzania i posiadać funkcjonalności: podglądu przez klienta
poprzez stronę internetową stanu jego salda i rozrachunków uwidocznionych w zintegrowanym systemie zarządzania oraz dokonywania zamówień on-line;

•

zakup usług eksperckich w zakresie wdrożenia zakupionego oprogramowania;

•

zakup usług eksperckich w zakresie przeprowadzenia migracji danych do nowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

3. Termin realizacji
Termin realizacji projektu zaplanowany został pomiędzy 01 czerwca 2011 roku a 30 listopada 2011
roku.
4. Kryterium wyboru oferty
Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie sumarycznej za wykonanie wszystkich zadań przewidzianych w projekcie (omówionych w punkcie 2).
5. Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:
•

dane oferenta zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym;

•

cenę (netto wyrażoną w złotych) za wykonanie poszczególnych zadań (części składowych)
oraz cenę sumaryczną (netto wyrażoną w złotych) za wykonanie przedmiotu zamówienia;

•

podpisy osób upoważnionych do złożenia oferty.

Ofertę należy przesłać w terminie 7-iu dni od daty otrzymania niniejszego zaproszenia na adres zamawiającego.

