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Starachowice, dn. 19.08.2014 r.  

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
Zamawiaj ący :  P.P.H.U. "MARBO" S.C. BOŻENA I MAREK ULIKOWSCY, Ul. 
Boczna 41, 27-200 Starachowice w ramach realizacji projektu zgodnie z umową nr  UDA-
POIG.08.02.00-26-100/13. 
 
1. Tryb zamówienia :  zapytanie ofertowe zgodnie z zapisem umowy dofinansowania 

w ramach programu PO IG 8.2 oraz art. 701 i 703 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), 

 
2. Przedmiot zamówienia :  Dostawa i wdrożenie systemu klasy B2B wspierającego 

procesy handlowe i produkcyjne w firmie 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia :  
Planowany do uruchomienia w naszej firmie Wnioskodawcy system B2B z założenia 
ma usprawnić wymianę elektronicznych dokumentów z odbiorcami naszych produktów 
oraz usprawnić zdalne składanie zamówień klientom naszej firmy za pośrednictwem 
ich internetowych platform handlowych. W.w system B2B będzie integralnym 
modułem, wdrożonego systemu klasy ERP, dzięki czemu jego funkcjonowanie będzie 
wywierało znaczący wpływ na przebieg większości procesów handlowych, 
produkcyjnych i logistycznych, mających również swoje odzwierciedlenie we 
wspomnianym systemie. W obszarze komunikacji z klientami firmy, planowane jest 
uruchomienie elektronicznej wymiany dokumentów i informacji handlowych w 
technologii XML oraz EDI oraz udostępnienie poprzez przeglądarkę WWW modułu 
umożliwiającego wykonanie następujących czynności: złożenie zamówienia, podgląd 
stanów magazynowych, wgląd do własnych rozrachunków.  

Ze względu na wymaganą elastyczność oraz możliwość rozbudowy wymaga się, aby: 

1. System był zbudowany z modułów, 

2. Do systemu można było dodawać kolejne funkcjonalności, 

3. Funkcjonalności modułów były rozszerzalne, 

4. System pozwalał na łączenie ze sobą modułów w celu uzyskania pożądanych 
funkcjonalności, 

5. Każdy moduł i funkcjonalność winna posiadać ustawienia parametrów domyślnych. 

Aby zapewnić optymalizację procesów biznesowych, konieczne staje się spełnienie 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa systemu B2B: 

1. Zabezpieczenie Systemu przed włamaniami – system firewall. 

2. Wykonywanie zapasowych kopii danych i ich przywracanie. 

3. Zapewnienie ciągłości pracy Systemu. 

Planowany do wdrożenia system informatyczny obejmował będzie następujące 
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moduły funkcjonalne: 

• Sprzedaż i dystrybucja 

• CRM i Marketing 

• Magazyn i Logistyka 

• Produkcja 

• Moduł komunikacji B2B 

Oferta powinna zawierać całkowite koszty realizacji następujących działań: 

1. Dostawa  licencji na system informatyczny klasy ERP z funkcjonalnością B2B  

2. Opracowanie i dostawa  modułu automatycznej, elektronicznej wymiany danych 
z internetowym i platformami handlowymi  

3. Dostawa usługi informatycznej: testowanie i wdrożenie systemu 
informatycznego 

Zamawiający dopuszcza zakup systemów o innym niż zaprezentowany podziale na 
moduły z zastrzeżeniem realizacji zaplanowanych funkcjonalności. 

Na wniosek potencjalnego oferenta, Zamawiający udostępni analizę systemu, projekt 
funkcjonalny i specyfikację oprogramowania ERP klasy B2B. 

4. Zamawiaj ący nie dopuszcza mo żliwo ści składania ofert cz ęściowych. 
 
5. Zamawiaj ący  dopuszcza mo żliwo ści składania ofert wariantowych. 
 
6. Termin realizacji dostawy: 31.12.2014 r. 
 
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :   
 
45% - cena 
45% - doświadczenie dostawcy w realizacji podobnych projektów, 
10% - termin realizacji zamówienia 
 
8. Miejsce i termin składania ofert :  
P.P.H.U. "MARBO" S.C. BOŻENA I MAREK ULIKOWSCY, Ul. Boczna 41, 27-200 
Starachowice, Tel 41 274 23 80, fax. 41 274 55 82, mail: michal@marbo-sport.pl do 
dnia 29.08.2014 r. 
 
9. Okres zwi ązania ofert ą: 30 dni 
 
10. Termin rozpatrzenia ofert: 01.09.2014 r. 
 

Z poważaniem 
 
 

 
 


