INFORMACJE PODSTAWOWE
W związku uzyskaniem dofinansowania projektu zatytułowanego „Wdrożenie systemu klasy B2B
integrującego zarządzanie procesami w zakresie zamówień i realizacji dostaw komponentów elektrycznych
i elektronicznych przez firmę ZAMEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ” firma ZAMEL poszukuje
instytucji, przedsiębiorstw chętnych do współpracy przy jego realizacji.

ZAMAWIAJĄCY:
Zamel Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
NIP: 638-000-06-69

www.zamel.pl

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE:
Wojciech Szymała, Kierownik IT
tel. 32 210 4665 wew. 363
e-mail: wojciech.szymala@zamel.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zapytanie ofertowe software - ETAP 4 - POIG 8.2/2011
Etap 4 – wdrożenie oprogramowania klasy e-biznes wykorzystującego Elektroniczną Wymianę
Danych w standardzie EDI. Etap ten będzie realizowany poprzez następujące zakupy:
a) Doradczych o charakterze wdrożeniowym. Implementacja automatycznego przejmowania danych
ze wskazanych komunikatów EDI, wprost do strumienia danych sterującego procesami
logistycznymi ZAMEL oraz generowanie komunikatów EDI do systemów kontrahentów
b) Doradczych o charakterze wdrożeniowym – faza live. Przegląd zaimplementowanych procesów,
optymalizacja i dostosowanie aplikacji po uruchomieniu. Opracowanie finalnej implementacji EDI

OCZEKIWANE REZULTATY
Projekt ma na celu zmianę procesu składania i realizacji zamówień poprzez jego informatyzację i
jednocześnie sprzężenie systemu klienta z systemami przedsiębiorstw współpracujących. Nowy system B2B
spowoduje zmiany organizacyjne procesu obsługi zamówień z ręcznej obróbki danych na działania w
systemie B2B. dzięki czemu proces będzie realizowany w sposób spójny i efektywny.
W wyniku realizacji projektu nastąpi również sprzężenie systemów informatycznych współpracujących
przedsiębiorstw, co spowoduje zmianę sposobu komunikacji, w tym zlecania i raportowania wykonanych
zleceń.

TERMINY REALIZACJI ZADAŃ
Projekt rozpoczyna się z dniem 1.09.2011 i planuje zakończyć się do 31.12.2012.
Termin rozpoczęcia prac może ulec zmianie z uwagi na fakt powiązania i zależności pomiędzy pozostałymi
zadaniami w projekcie.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

powinna zawierać:
Dane teleadresowe,
Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty,
Numer NIP,
REGON, jeśli dotyczy,
Wskazanie doświadczenia wykonawcy,
Propozycję ceny netto z wyszczególnieniem wartości za poszczególne etapy,
Numer zapytania ofertowego
Termin realizacji.

W przypadku składania drogą elektroniczną odpis należy przesłać na prośbę zamawiającego we wskazanym
terminie.
Ofertę należy przygotować w formie elektronicznej lub papierowej i przesłać odpowiednio:
ñ drogą elektroniczną na adres: wojciech.szymala@zamel.pl (otrzymanie oferty zostanie
potwierdzone niezwłocznie w e-mailu zwrotnym),
ñ w wersji papierowej na adres:
ZAMEL, ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, z dopiskiem: Wojciech Szymała
Nieprzekraczalny termin składania ofert: 12.09.2011 do godziny 15.00

KRYTERIA WYBORU NAJLEPSZEJ OFERTY
Wybór
ñ
ñ
ñ

najlepszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Doświadczenie wykonawcy – maksymalnie 50 pkt,
Kompetencje osób wyznaczonych do realizacji – maksymalnie 20 pkt,
Cena – maksymalnie 30 pkt (oferta z najniższą ceną otrzymuje maksymalną liczbę punktów).

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać przedstawiona oferta wynosi 100 pkt.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z wybranym
Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego wykonawcy.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach realizacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

