Gorzów Wielkopolski, dnia 29.04.2013 r.
„KARYS” Krystyna Dymecka
Ul. Małorolnych 34
66-400 Gorzów Wielkopolski

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1
POSZUKIWANIE GŁÓWNEGO WYKONAWCY SYSTEMU B2B
I.

II.

ZAMAWIAJĄCY
„KARYS” Krystyna Dymecka
Firma KARYS prowadzi działalność w Gorzowie Wielkopolskim jako hurtownia artykułów
mleczarskich od lat 90tych.
W zakresie asortymentu firma jest typową hurtownią zapewniającą pełne zaopatrzenie dla
sklepów spożywczych w zakresie wyrobów mleczarskich, jaj, olejów, i tłuszczów jadalnych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie systemu B2B do projektu „Integracja procesów
biznesowych zakupu i sprzedaży towarów między "KARYS" Krystyna Dymecka a partnerami
poprzez utworzenie systemu B2B” dofinansowanego z funduszy europejskich z Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (UDA-POIG.08.02.00-08-023/12-00)
2. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić podmioty, które:
a. posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania zakresu oferty,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zakresu oferty,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zakresu
oferty.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Elementy zamówienia:
Termin wykonania:
1. Przeprowadzenie prac analitycznych nad przebiegiem procesów 30.06.2013 r.
biznesowych pomiędzy „KARYS” Krystyna Dymecka a jej
kontrahentami z Polski i za granicy. Wynik przeprowadzonej analizy
biznesowej ma przedstawiać konkretne propozycje optymalizacji
procesów wskazujące sposób wykorzystania elektronicznej wymiany
danych EDI wraz z interfejsem webowym i modułów integrujących
system B2B.
2. Nabycie licencji EDI i jej wdrożenie na platformę, wraz z 31.10.2013 r.
wykonaniem interfejsu webowego platformy. Przeprowadzenie
szkolenia dla pracowników „KARYS” Krystyna Dymecka ze sposobu
funkcjonowania platformy EDI i jej interfejsu webowego.
3. Zaprogramowanie modułu automatyzacji procesu zakupu towarów 31.01.2014 r.
od dostawców z uwzględnieniem informacji z analizy procesowej i
zintegrowanie go z platformą EDI. Testy platformy. Przeprowadzenie
szkolenia dla pracowników „KARYS” Krystyna Dymecka ze sposobu
funkcjonowania modułu automatyzacji procesu zakupu.
4. Zaprogramowanie modułu automatyzacji procesu sprzedaży 31.05.2014 r.
towarów odbiorcom z uwzględnieniem informacji z analizy procesowej,
zintegrowanie go z platformą EDI. Testy platformy. Przeprowadzenie
szkolenia dla pracowników „KARYS” Krystyna Dymecka ze sposobu
funkcjonowania modułu.
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4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych dotyczących
poszczególnych elementów. Zamawiający dopuszcza jedynie wykonanie całości zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY






IV.

Oferta powinna:
być opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres/siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
zawierać datę ważności oferty,
być podpisana czytelnie przez wykonawcę (bądź parafowana
reprezentanta).

wraz

z

pieczątką

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferta powinna być złożona na jeden z kilku poniższych sposobów:
a. w siedzibie firmy (osobiście, pocztą lub kurierem) na adres firmy: ul. Małorolnych 34,
66-400 Gorzów Wielkopolski
b. faksem na numer: (95) 723 96 76
c. mailowo na adres: Radek.dymecki@karys.pl
do dnia 15.05.2013 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
V.

OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów (średnia
ważona z ocen rankingowych za wymienione kryteria):
 Cena: 30% - liczona wzorem: (najniższa oferowana cena/cena badanej oferty) x 100
pkt. x 30%;
 Doświadczenie: 30% - na podstawie opisu w ofercie od 0 do 30 pkt;
 Ocena techniczna rozwiązania 40% - na podstawie opisu w ofercie od 0 do 40 pkt.

VI.

WYBÓR OFERTY
Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy
Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie „KARYS” Krystyna Dymecka.

VII.

ZASTRZEŻENIA
1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje „KARYS” Krystyna Dymecka
do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje „KARYS” Krystyna Dymecka do
składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
2. „KARYS” Krystyna Dymecka nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek
koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i
dostarczeniem oferty.
3. „KARYS” Krystyna Dymecka zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub
części zapytania ofertowego.
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