DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w Waszą przyszłość

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG/8.2/234
INFORMACJE PODSTAWOWE
W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu pt.: „Utworzenie platformy do
obsługi partnerów firmy Zamel Sp. z o.o.” w ramach Działania 8.2 Programu Innowacyjne
Gospodarka na lata 2007-2013 firma ZAMEL Sp. z o.o. poszukuje instytucji i przedsiębiorstw
zainteresowanych współpracą 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, Menedżer IT
tel. 32 210 46 65 wew. 363
e-mail: wojciech.szymala@zamel.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup następujących usług:
a) Analiza biznesowa wraz z opracowaniem projektu funkcjonalnego i technicznego
platformy
b) Stworzenie platformy elektronicznej (silnik platformy, panel administracyjny CMS dla
partnera, panel administracyjny dla tłumaczy, panel administracyjny dla
administratora platformy, osadzenie narzędzi do generowania ofert handlowych oraz
materiałów marketingowych)
c) Stworzenie narzędzi wspomagających sprzedaż oraz promocję na stronie partnerów
(generator ofert handlowych, materiałów marketingowych, gra logiczna)
d) Integracja platformy b2b z system informatycznym (zaprojektowanie i wdrożenie
mechanizmu jednokierunkowej asynchronicznej propagacji danych między
systemem informatycznym wnioskodawcy serwerem pośredniczącym web proxy
oraz platformą B2B)
e) Stworzenie narzędzia do wymiany danych między systemem ERP a platformą
internetową (web proxy)
f) Szkolenia dla pracowników ZAMEL nadzorujących pracę platformy internetowej
administracyjne
g) Szkolenia dla pracowników ZAMEL nadzorujących pracę platformy internetowej
operatorskie
h) Integracja modułu automatycznego wysyłania zamówień i pobierania faktur przez
partnera na platformie b2b
i) Wdrożenie, optymalizacja i dostosowanie produktu przed uruchomieniem.
j) Stworzenie i uruchomienie modułu statystyk generowania raportów dla partnerów
biznesowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
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OCZEKIWANE REZULTATY
Przedmiotem projektu jest wdrożenie w relacje partnerskie miedzy Zamel a partnerami
systemu umożliwiającego efektywną i automatyczną współpracę B2B. System będzie
zbudowany z modułów, które posłużą wzajemnej komunikacji oraz automatyzacji procesów
biznesowych pomiędzy firmą a jej partnerami, tj.:
 generator ofert handlowych oraz materiałów marketingowych,
 dostęp do bazy produktów firmy Zamel,
 narzędzie do tworzenia własnych stron www,
 tłumaczenia dokumentacji technicznej produktów,
 realizacja procesów z obszaru sprzedaży.
Wdrożony system B2B zautomatyzuje wszystkie procesy miedzy firmą a jej partnerami, tj.:
1. automatyczna propagacja zmienionych danych artykułów w systemie informatycznym
firmy na portalach partnerów
2. automatyczna aktualizacja materiałów marketingowych na serwisach partnerów
3. automatyczna aktualizacja poprawionych tłumaczeń w systemie informatycznym
wnioskodawcy na portalach partnerów
4. automatyzacja procesów składania zamówienia, zamawiania, fakturowania, rozliczenia
zakupów.
TERMINY REALIZACJI ZADAŃ
Planowany termin realizacji projektu: 01.01.2014 – 31.12.2014.
Termin rozpoczęcia prac może ulec zmianie z uwagi na fakt powiązania i zależności pomiędzy
pozostałymi zadaniami w projekcie.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta









powinna zawierać:
nazwę i dane teleadresowe Wykonawcy,
wskazanie osoby do kontaktu w sprawie,
numer NIP i REGON Wykonawcy,
wskazanie doświadczenia Wykonawcy,
cenę całkowitą netto z wyszczególnieniem wartości dla poszczególnych wydatków,
termin realizacji usługi,
warunki i termin płatności,
datę sporządzenia i termin obowiązywania.
Z uwagi na złożoność projektu Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert cząstkowych.

Ofertę należy przygotować w formie elektronicznej lub papierowej i przesłać odpowiednio:
 drogą elektroniczną na adres: wojciech.szymala@zamel.pl (otrzymanie oferty zostanie
potwierdzone niezwłocznie w e-mailu zwrotnym),
 pocztą tradycyjną na adres: ZAMEL Sp. z o.o., ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, z
dopiskiem: „Wojciech Szymała - projekt 8.2”
lub złożyć osobiście w siedzibie firmy przy ul. Zielonej 27 w Pszczynie (sekretariat).
Nieprzekraczalny termin składania ofert: 29.11.2013 do godziny 15.00
Planowany termin wyłonienia Wykonawcy: nie później niż do 31.12.2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
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KRYTERIA WYBORU NAJLEPSZEJ OFERTY
Wybór najlepszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
 technologia – max 50 pkt.
 kompetencje osób wyznaczonych do realizacji – max 10 pkt.
 cena – max 40 pkt. (oferta z najniższą ceną otrzyma max 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 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

