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Wschowa, 02.06.2014r. 

Zapytanie ofertowe  

PO_IG/8.2/14/01 

 

ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji 

procesów biznesowych z Partnerami” w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania 

elektronicznego biznesu typu B2B”, Oś Priorytetowa 8. Społeczenstwo informacyjne – 

zwiększanie innowacyjności gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na: 

 

Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B oraz wykonanie analizy 

przedwdrożeniowej 

1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zleceniodawca dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia 

podwykonawcom. 

4. W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty 

podlegają odrzuceniu. 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyny. 

2. Zamawiający 

 

Elektrobud Sp. z o.o. 

Przyczyna Dolna 39 

67-400 Wschowa 

NIP: 497-008-04-50 

Telefon: 65 540 80 00 

Fax: 65 540 80 08 

3. Przedmiot zamówienia 
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1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego B2B oraz wykonanie analizy przedwdrożeniowej. 

2. W ramach realizacji tego zadania zostanie dostarczony zintegrowany system 

informatyczny B2B Klasy ERP.  Zakres analizy oraz zakres funkcjonalny systemu zawarty 

jest w Załączniku nr 1.  

4. Warunki stawiane Wykonawcom 

 

1. O składanie ofert do niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami 

ustawowymi, 

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe 

wykonanie zamówienia, 

c) aktywnie działają na rynku systemów ERP min. 10 lat.  

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

 

2. Wykonawca jest związany złożoną ofertą co najmniej 60 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert do Zamawiającego. 

5. Kontakt Wykonawców z Zamawiającym. 

 

1. Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym w formie telefonicznej, pisemnej lub 

elektronicznej. Zamawiający wyznaczył następujące osoby do kontaktów  

z Wykonawcami: Szymon Bazylewicz, e-mail: szymon.bazylewicz@elektrobud.pl  

tel. :  65 540 80 20 

2. Wszelkie zapytania wyjaśniające należy kierować do Zamawiającego najpóźniej 5 dni 

przed upływem terminu składania ofert. 

3. Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania o wyjaśniające zostaną rozesłane do wszystkich 

zgłoszonych Wykonawców, a także opublikowane na stronie internetowej 

Zamawiającego www.elektrobud.pl 

6. Opis warunków przyjęcia przez zlecającego ofert oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków 

 

 Oferty można składać w formie pisemnej.  

 Termin składania ofert upływa w dniu 11.06.2014r. do godz. 12.00. 

 Każda oferta powinna zawierać następujące wymagane, pod rygorem wykluczenia  

z postępowania, załączniki: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu,  

o których mowa w pkt 4 niniejszego zapytania, 

mailto:szymon.bazylewicz@elektrobud.pl
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b) pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli 

Wykonawca posługuje się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem. 

c) wykaz doświadczenia wraz z kopiami referencji potwierdzających należyte 

oraz terminowe wdrożenie co najmniej 10 systemów klasy ERP. 

 Dokumenty należy złożyć w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę z wyjątkiem ewentualnego pełnomocnictwa, które składa się  

w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

 

 

 Oferty należy składać na adres:  

Elektrobud Sp. z o.o. 

Przyczyna Dolna 39 

67-400 Wschowa  

7. Otwarcie ofert 

 

1. Wszystkie zgłoszone oferty zostaną otwarte 12.06.2014r. r. o godz. 09.00 w siedzibie 

Zamawiającego. Otwarcie ofert jest niepubliczne, bez możliwości uczestniczenia w nim 

przedstawicieli oferentów. 

8. Kryteria  oceny ofert  

1. Cena netto za całość zamówienia – waga 10%. 

2. Doświadczenie dostawcy – waga 20%. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie 

polegające na wdrożeniu co najmniej 10 systemów klasy ERP  

3. Dostawca jest polskim producentem oferowanego systemu ERP lub partnerem 

producenta – waga 70% 

9. Przesłanki odrzucenia ofert 
 

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

 będzie zawierać rażąco niską cenę, 

 zostanie złożona po terminie składania ofert,  

 jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 

 zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 

 będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

10. Powiadomienie Wykonawcy 
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1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zostanie 

powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. 

11. Istotne postanowienia umowy 
 

1. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Termin realizacji zadania marzec 2015r. 
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Załącznik nr 1 – Zakres analizy oraz zakres funkcjonalny zintegrowanego systemu B2B 

 

 

1. Platforma Streamsoft Verto - licencja dostępowa-20szt. 

2.  Platforma Komunikacji Biznesowej B2B- 1 szt.  

3. Moduł Business Intelligence- licencja serwerowa- 1 szt.  

4. Instalacja i konfiguracja Platformy Streamsoft Verto - 490 rbg  

5. Instalacja i konfiguracja Platformy Komunikacji Biznesowej B2B- 360 rbg  

6. Instalacja i konfiguracja Modułu Business Intelligence- 90rbg  

7. Asysta techniczna- nadzór nad uruchomieniem systemu B2B- 80rbg  

8. Testy systemu- 120 rbg 

9. Analiza przedwdrożeniowa – 110 rbg.  

Przygotowanie realizacji projektu – analizy potrzeb i możliwości firmy Elektrobud Sp. z o.o. 

pod względem wykonalności wdrożenia systemu i jego poszczególnych funkcji w pełni 

dostosowanych do potrzeb korzystających firm. Analiza powinna obejmować opracowanie 

metodologii założeń do wdrożenia systemu B2B, która umożliwi odpowiednie 

zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Powstała analiza stanowić będzie podstawę do dopasowania zaprojektowanego systemu do 

specyfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę Elektrobud Sp. z o.o.  i jego 

Partnerów biznesowych z uwzględnieniem oczekiwań firm, w zakresie rezultatów 

zastosowania nowego systemu przy uwzględnieniu wyposażenia sprzętowego i rozwiązań  

z zakresu IT, które wykorzystywane są przez te podmioty.  

 

10.  Zakup szkoleń specjalistycznych z obsługi systemu B2B dla pracowników własnych 

wnioskodawcy – 80 rbg  

Zakres szkolenia (główne obszary tematyczne) dla 20 użytkowników:  

• System B2B – informacje ogólne  

• Zasady korzystania z systemu B2B  

• Funkcjonalności modułów systemu B2B  

 

1a) Platforma Streamsoft Verto – licencja dostępowa  

System B2B zostanie oparty o funkcjonalności Platformy Streamsoft Verto która składa się  

z następujących obszarów funkcjonalnych: 

 

 Obszar funkcjonalny Handel  

Pozwala na obsługę handlową Partnerów biznesowych w systemie B2B. Posiada 

rozbudowane struktury promocji i rabatów, przeliczniki opakowań, a także indywidualne 

cechy zasobów – partii towaru, schemat zarządzania automatycznym obiegiem 

dokumentów. Zapewnia szybki dostęp do kartotek kontrahentów i towarów oraz usprawnia 

transakcje handlowe z partnerami. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość tworzenia  

w jego strukturach rozbudowanych upustów oraz spójnej polityki rabatowej, dodawanie 

dodatkowych danych, cech partii, wszelkich niezbędnych danych kontrahentów. Gwarantuje 

pełną obsługę partnera, zarządza procesami związanymi z ofertowaniem, obsługą zapytań 
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ofertowych i zamówień. Obieg dokumentów w tym zakresie może przyjąć formę od 

zapytania ofertowego od Partnera, poprzez zamówienie, i realizację zamówień.  

 

 Obszar funkcjonalny Finanse i Księgowość  

Umożliwia zarządzanie dokumentami handlowymi (faktury i korekty) oraz pilnowanie 

należności i stanu rozrachunków z partnerami. Funkcjonalność umożliwia śledzenie historii 

transakcji i rozliczeń z partnerem jak również wgląd w obroty, stany kont na dowolny dzień 

roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu. Lista płatności w systemie 

podzielona jest na wpłaty, których powinni dokonać na rzecz firmy kontrahenci (należności), 

dokonanie przelewu przez Partnera zmienia status należności w systemie B2B.  

 

 Obszar funkcjonalny Logistyka  

Rezerwacja zasobów pod dane zamówienie Partnera. Monitoruje stany zapasów na 

magazynie, uwzględniając zamówienia, rezerwacje oraz braki. System umożliwia 

generowanie dokumentów WZ na podstawie wcześniej zarejestrowanych zamówień. 

Udostępnia partnerom handlowym informację o statusach poszczególnych zleceń. Pozwala 

partnerowi określić terminy realizacji zamówień realizowanych przez firmę Elektrobud Sp. 

 z o.o., dzięki czemu partner może pracować w systemie just- in- time. Udostępnia 

partnerom informację o statusach poszczególnych zamówień, zlecenia w przygotowaniu, w 

toku, zakończone.  

 

 Obszar funkcjonalny CRM  

Pozwala na zarządzanie kontaktami z Partnerami i przypominanie o wspólnych zadaniach. 

Odpowiedzialny jest za budowanie i zacieśnianie relacji z Partnerami biznesowymi, oraz 

umożliwia integrację na poziomie zadaniowym – wspólnie realizowane zadania. Pozwala na 

zarządzanie kontaktami z Partnerami, przypominanie o wspólnych zadaniach, oraz wspólne  

z partnerami definiowanie realizowanych Zamówień. Dzięki zastosowaniu CRM realizacja 

wspólnych procesów biznesowych koordynowana jest przez system B2B – przypomnienia, 

kalendarze, powiadomienia.  

 

 Platforma Komunikacji Biznesowej B2B  

Platforma Komunikacji Biznesowej B2B jest aplikacją dostępną z poziomu przeglądarki 

internetowej dla Partnerów firmy Elektrobud Sp. z o.o., którzy otrzymają do niej dostęp 

(login, hasło). Dzięki platformie partnerzy będą mieli dostęp do wszystkich aktualnych  

i archiwalnych dokumentów, które były wystawione. Ekran powitalny platformy B2B będzie 

zawierał flagi języków, w których platforma może być wyświetlana.  

Platforma B2B umożliwi elektroniczny dostęp do informacji związanych z realizowanymi 

procesami, w szczególności:  

• Zlecenia/ stopień realizacji zleceń,  

• statusy zleceń  

• wzajemne rozliczenia/należności  

• faktury  
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• komunikaty systemowe  

• cenniki/oferty dedykowane dla Partnera  

Platforma B2B pozwoli Partnerom na samodzielną obsługę i monitoring stopnia realizacji 

procesów biznesowych obejmujących m.in. takie czynności jak:  

• składanie e-zamówień,  

• zdalny podgląd stopnia zaawansowania realizacji zamówień,  

• pobieranie e- faktur  

• podgląd płatności i rozliczeń,  

• podgląd e-dokumentów archiwalnych,  

• wymianę informacji/wątki konwersacji realizowane i archiwizowane elektronicznie za 

pośrednictwem platformy  

• pobieranie raportów, analiz, zestawień ze wspólnie realizowanych procesów biznesowych  

 

3. Moduł Business Intelligence- licencja serwerowa  

Moduł serwerowy, który umożliwia tworzenie własnych raportów, zestawień oraz analiz ze 

wszystkich dostępnych zintegrowanych danych, które wykorzystywane są w innych 

modułach systemu B2B do obsługi procesów biznesowych z Partnerami. Prezentacja 

raportów będzie realizowana za pomocą raportów tabelarycznych lub wykresów. 

Dodatkowym atutem będzie prosta obsługa, szybki dostęp do aktualnych danych, 

wielowymiarowość i wielodziedzinowość analiz oraz możliwość wglądu w dane dotyczące 

funkcjonowania procesów biznesowych między firma Elektrobud Sp. z o.o., a Partnerami. 

Moduł Business Intelligence zapewni odpowiedni kontroling i analitykę danych w oparciu  

o dane znajdujące się w systemie B2B. Za sprawą modułu Business Intelligence możliwe 

będzie tworzenie różnego rodzaju analiz.  
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Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego nr POIG-8.2-2 dotyczącego Zakupu zintegrowanego systemu 

informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą „Wspieranie wdrażania elektronicznego 

biznesu typu B2B” w ramach działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu 

B2B realizowanego przez Elektrobud Sp. z o.o.  (Numer projektu: WND-POIG.08.02.00-08-018/14) 

 

 

 

 

Nazwa firmy:  

 

 

Adres:  

 

 

Telefon:  

Fax:  

 
 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w imieniu reprezentowanego przeze 

mnie Wykonawcy oświadczam, że: 

 

1. Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami 

ustawowymi oraz posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, 

2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, 

a także zatrudnia pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 

3. Sytuacja finansowa Wykonawcy zapewnia wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………               ……………………………………………… 

Miejscowość i data                 imię, nazwisko, podpis, pieczątka 
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Załącznik nr 3 

do zapytania ofertowego nr POIG-8.2-2 dotyczącego Zakupu zintegrowanego systemu 

informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą „Wspieranie wdrażania elektronicznego 

biznesu typu B2B” w ramach działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu 

B2B realizowanego przez Elektrobud Sp. z o.o.  (Numer projektu: WND-POIG.08.02.00-08-018/14) 

 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  

 

 

Adres:  

 

Telefon:  

 

Osoba reprezentująca:  

 

 

OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01 

 

nr POIG-8.2-2 WND-POIG.08.02.00-08-018/14 

 
 

Ja niżej podpisany  

…………………………………………………………………………………………….. 

reprezentujący …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadami konkurencyjności oferuję realizację zamówienia za 

cenę: 

 

Należy uwzględnić podział ceny na podstawowe składniki tak jak w załączniku nr 1.  

 

Przedmiot zamówienia 

 

Wartość netto (bez VAT) 

 

Wartość brutto (z VAT) 
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RAZEM   

Data ważności oferty (minimum 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert)  

 

 

 

 

 

 

..………………………………………………. 
                                                          data i podpis Wykonawcy   

 

 


