„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”

Zapytanie ofertowe
Data zapytania: 2 lipiec 2012r.
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjny system B2B wspomagający
przetwarzanie treści - Support” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
DOM IT Sp. z o.o. zaprasza Oferentów do udziału w postępowaniu ofertowym w
trybie zapytania o cenę. Niniejsze zapytanie ma na celu zapoznanie się z ofertą
wartości niematerialnych i prawnych na podstawie, której wyłonimy firmę mogącą
zostać dostawcą WNiP o specyfikacji zgodnej z poniższym zapytaniem.
I. ZAMAWIAJĄCY:
DOM IT Sp. z o.o.
ul. Dobrzecka 16/38
62-800 Kalisz
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są następujące wartości niematerialne i prawne:
1. Moduł parametryzacji,
2. Moduł pośrednik,
3. Moduł administrator,
Termin realizacji punktów od 1 do 3 do dnia 30.09.2012r.
4. Moduł
5. Moduł
6. Moduł
7. Moduł
8. Moduł
9. Moduł
10.Moduł

implementujący EDIFAKT + podopis Cyfrowy,
witryna,
dostępu danych,
dostawca,
masowy import i grafika,
płatności,
zlecenia,

Termin realizacji punktów od 4 do 10 do dnia 31.12.2012r.
11.Moduł rankingi,
12.Moduł wiadomości,
13.Moduł integracja dla partnerów krajowych,
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Termin realizacji punktów od 11 do 13 do dnia 31.03.2013r.
14.Moduł integracja dla partnerów zagranicznych,
15.Moduł planer,
Termin realizacji punktów od 14 do 15 do dnia 30.06.2013r.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych na realizację poszczególnych
modułów.
Opis poszczególnych modułów stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
III. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Niniejsze zapytanie ofertowe ważne jest przez 14 dni.
Termin składania ofert upływa w dniu 16 lipca 2012r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania.
Oferta powinna:
- zawierać adres lub siedzibę oferenta,
- posiadać datę ważności oferty,
- przedstawiać warunki płatności,
- określać warunki i termin dostawy,
V. OCENA OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena netto odnosząca się do całości oferty – max ilość punktów - 10
- warunki płatności – ilość punktów – max 2 pkt.
Maksymalna ilość punktów razem: 12
Warunki płatności punktowane są następująco:
- przelew 30 dni – 2 pkt.
- przelew 21 dni – 1 pkt.
- przelew 14 dni – 0 pkt.
Najniższa otrzymana cena – 10 pkt. Kolejne oferty wg ceny otrzymają ilość punktów
proporcjonalnie do atrakcyjności cenowej oferty najtańszej.
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VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyboru dostawcy dokonuje powołany w tym celu zespół oceniający. Wybór zostanie
dokonany wyłącznie na podstawie oceny złożonych ofert w oparciu o ustalone
kryteria. Za najlepszą zostanie uznana oferta, której ocena przedstawi
najkorzystniejszy bilans kryteriów zdefiniowanych w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
O wyborze najkorzystniejszej oferty oferent może uzyskać informację w siedzibie
projektu ul. Dobrzecka 16/38, 62-800 Kalisz.
Wszelkie wyjaśnienia oraz szczegóły dotyczące niniejszego zapytania ofertowego
można uzyskać informacje w siedzibie projektu ul. Dobrzecka 16/38, 62-800 Kalisz,
lub pod numerem telefonu: 693-322-399

.....................................................
Podpis
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.....................................
Pieczęć firmowa oferenta

OFERTA - Wzór
Oferta dla:
DOM IT Sp. z o.o.
ul. Dobrzecka 16/38
62-800 Kalisz
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy ofertę handlową zgodnie z poniższymi warunkami:
Dostawca (Nazwa i Adres)

Data Oferty
Data Ważności Oferty
Termin Dostawy
Warunki dostawy (koszty
transportu, ubezpieczenia)
Warunki Płatności
Okres gwarancji
Ogólna wartość zamówienia
netto
Waluta Oferty
Kurs

Specyfikacja:

.....................................................
Podpis osoby upoważnionej zgodnie z dokumentem rejestrowym
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Opis poszczególnych modułów

Moduł parametryzacji – rdzeń systemu. Stanowi bazę systemu. Jest szkieletem na
którym zostaną osadzone pozostałe moduły. Wdrożony algorytm będzie kluczowy
dla systemu, ponieważ on będzie odpowiadał za znajdywanie korelacji między
pożądanymi

treściami.

Zajmował

parametrów

produktów

konkretnych

parametrach

(np:
i

będzie

będzie
zakresie

się

też

umożliwiał
cenowym

odnajdywaniem
odnalezienie
i/lub

zadanych

produktu

będącym

w

o

ofercie

promocyjnej). Ten element będzie przekazywał pozostałe informacje przetwarzane
przez system. Na podstawie przypisywanych wartości oceniana będzie przydatność
produktów dla poszczególnych partnerów.

Moduł pośrednik – część składowa obejmująca operacje na wykonawcach lub
podwykonawcach w branży projektowej - którzy za pomocą platformy „Support”
będą proponowali swoje usługi. Są zapraszani poprzez system, który ocenia ich
jako odpowiednich do wykonania konkretnego zapytanie skierowane przez naszego
kontrahenta. Odpowiedź na takie zaproszenie jest wyrażeniem chęci współpracy i
jest skierowana do kontrahentów jej potrzebujących. Ten element systemu będzie
swoistego

rodzaju

kanałem

komunikacyjnym

pomiędzy

bezpośrednimi

wykonawcami wskazanych, zdefiniowanych przez kontrahentów zleceń.

Moduł administrator – panel (element) pozwalający na kontrolę i na nadzór nad
wszystkimi procesami i aktywnościami mającymi miejsce w systemie. Obejmuje to
między innymi generowanie zestawień, raportów ze zleceń, ich kosztami,
czasochłonnością, analizą ofert, opiniami kontrahentów, monitoring użytkowników
systemu. Panel ten przejmie wszystkie czynności związane z oceną efektywności
przedsiębiorstwa, która dokonywana jest zazwyczaj w sposób manualny poprzez
osobne zestawienia i raporty.

Moduł implementujący EDIFAKT + podopis Cyfrowy – moduł odpowiedzialny za
kodowanie, dekodowanie danych systemowych do standardu EDIFACT, kluczowy
element spójnej komunikacji z systemami partnerów. Moduł odpowiedzialny za
podpisywanie przesyłanych danych podpisem cyfrowym.
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Moduł witryna – moduł wiążący wszystkie parametry opisujące oraz prezentujący
produkty kontrahentów. Moduł kluczowy ponieważ tworzy zapytania do systemu
usług i formatuje oferty handlowe.

Moduł dostępu danych – interfejs umożliwiający dostęp do danych zgromadzonych w
systemie. Pozwala na statystyczne analizowanie realizowanej współpracy pomiędzy
wnioskodawcą

a

kontrahentem.

Udostępnia

zestawienia,

analizy,

raporty

statystyczne, ilości i jakości przetworzonych informacji, dostępności informacji,
statystyki związane z czasochłonnością wykonywanych na rzecz klienta usług,
zasobów zaangażowanych w proces świadczenia usługi.

Moduł dostawca – moduł pośredniczący w relacji systemu z użytkownikiem typu
dostawca treści. Moduł umożliwi automatyczne porządkowanie i kategoryzowanie
treści dostarczanych przez dostawców.

Moduł masowy import i grafika – moduł usprawniający wymianę informacji z
większymi partnerami. Pozwoli wysyłać i odbierać za pomocą sytemu większe ilości
danych bez posługiwania się protokołem transferu plików.

Moduł płatności – jego zadaniem jest wycena świadczonych na rzecz kontrahentów
usług. Moduł ma generować i wysłać fakturę lub inne niezbędne dokumentny
potwierdzające wykonanie usług, protokoły, proforma, korekty oraz umożliwić
szybką zapłatę wykorzystując systemy płatności internetowej, do poszczególnych
operatorów.

Moduł zlecenia – terminarz kroków i procesów strategicznych i inwestycyjnych w
tym zarządzanie

logistyką dostarczania

produktów i usług dla podmiotów

współpracujących oraz dla wnioskodawcy. Narzędzie wspomagające procesy
decyzyjne, które w połączeniu np. z modułem „Zlecenia” pozwoli na optymalizację
marży realizowanej na poszczególnych zleceniach.
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Moduł rankingi – moduł pozwalający na ocenę produktów i usług świadczonych
przez poszczególnych kontrahentów, ich pozycję na rynku, opinie zleceniobiorców
wraz z klientami końcowymi. Moduł dostarcza narzędzie promocyjne i informacyjne
dla użytkowników systemu. Jednocześnie w momencie zwiększania się ich ilości
umożliwiał będzie pozycjonowanie ich automatycznie na podstawie dokonywanych
rankingów.

Moduł wiadomości – moduł usprawniający zarządzanie zleceniami oraz

obsługą

Partnerów - Dostawców wraz z usługami wsparcia dla Partnerów-Odbiorców (np.
dodatkowe usługi przeróbek konstrukcyjnych) poszukujących usługodawców np. z
branży

architektonicznej,

budowlanej

reklamowej,

graficznej

lub

szeroko

rozumianego wsparcia IT.

Moduł integracja dla partnerów krajowych – moduł zapewniający połączenie
systemów partnerów krajowych z systemem „Support”, przesyłanie danych między
nimi, komunikację urządzeń i posiadanego oprogramowania.

Moduł integracja dla partnerów zagranicznych – moduł zapewniający połączenie
systemów partnerów zagranicznych z systemem „Support”, przesyłanie danych
między nimi, komunikację urządzeń i posiadanego oprogramowania.

Moduł planer – terminarz kroków i procesów strategicznych i inwestycyjnych w tym
zarządzanie

logistyką

dostarczania

produktów

i

usług

dla

podmiotów

współpracujących oraz dla wnioskodawcy. Narzędzie wspomagające procesy
decyzyjne, które w połączeniu np. z modułem „Zlecenia” pozwoli na optymalizację
marży realizowanej na poszczególnych zleceniach.
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