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Skarżysko-Kościelne, dn. 7.01.2013 r.

Nazwa i adres siedziby Zamawiającego:
ZPHU DANA Danuta Banaczek
ul. Kolonia 82B
26-115 Skarżysko - Kościelne

Zapytanie ofertowe
dotyczące usług zaprojektowania, wykonania i wdrożenia
informatycznego systemu B2B

Przedmiot Zamówienia jest częścią projektu pn. „Rozwój współpracy firmy DANA z Partnerami
biznesowymi w oparciu o nowe rozwiązania informatyczne systemu B2B " opisanego we wniosku o
dofinansowanie o nr WND-POIG.08.02.00-26-066/12, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDAPOIG.08.02.00-26-066/12-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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Przedmiot Zamówienia
Przedmiotem Zamówienia są usługi dotyczące zaprojektowania, wykonania i wdrożenia
informatycznego systemu B2B dedykowanego rozwojowi współpracy firmy DANA z partnerami
biznesowymi.

Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia
Ogólne założenia systemu B2B:
Projektowany system B2B ma stanowić narzędzie integrujące oraz automatyzujące procesy biznesowe
zachodzące pomiędzy Firmą DANA, a jej Partnerami biznesowymi. Platforma ta ma być rozwiązaniem
opartym o najnowocześniejsze technologiach informatycznych: serwer www – APACHE, język
programowania PHP czy bazę danych PostgreSQL, które będą umożliwiały automatyzację
następujących procesów biznesowych:
1. Składanie zamówień
2. Zarządzanie realizacją zamówień
3. Zarządzanie gospodarką magazynową
4. Śledzenie przesyłki/dostawy
System B2B ma umożliwiać realizację następujących funkcji:
1) Komunikacja oraz wymiana danych z systemami dostawców
Moduł ten jest elementem systemu B2B, będącym integralną częścią całego systemu zainstalowanego
na serwerze umieszczonym w firmie DANA. Stanowi element integrujący system B2B z systemami
Partnerów z grupy dostawców. Ma zapewnić systemowi B2B komunikację, integrację i obustronną
wymianę danych. Działanie to obejmuje produkcję i wdrożenie komponentów aplikacyjnych
integrujących system platformy B2B z systemami użytkowanymi u dostawców. Wszystkie komponenty
będą stanowiły integralną część systemu B2B, zainstalowanego na serwerze Wnioskodawcy.
2) Komunikacja oraz wymiana danych z systemami odbiorców
Moduł ten będzie pozwalał na pełną integrację systemu B2B i systemu ZPHU DANA z systemami
Partnerów. Całość prac związana z jego implementacją będzie obejmowała produkcję i wdrożenie
komponentów aplikacyjnych integrujących system platformy B2B z systemami użytkowanymi u
odbiorców. Wszystkie komponenty będą stanowiły integralną część systemu B2B zainstalowanego na
serwerze Zamawiającego.
Moduł komunikacji i wymiany danych z systemami odbiorców będzie umożliwiał wymianę informacji w
obszarach:


Stanów magazynowych / dostępności produktu;



Oferty cenowej;



Składania zamówień;



Dokumentów sprzedaży/zakupu.

Proces integracji opierał się będzie przy użyciu technologii komunikacji webowych, wspieranych
wyminą plików lub za pośrednictwem interfejsów webowych. Ze względu na słabe zaplecze techniczne
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Partnerów z tej grupy użyte technologie muszą zostać dostosowane do środowiska systemowego
Partnerów. Należy położyć duży nacisk na wydajność komunikacji, jej lekkość, oraz bezpieczne i nie
zawodne funkcjonowanie przy mało wydajnych łączach.
3) Moduł komunikacji oraz wymiany danych z systemami firm kurierskich
Całość prac stanowiła będzie przygotowanie narzędzi umożliwiających komunikacje oraz integrację
pomiędzy systemem ERP firmy DANA, platformą B2B, a systemem firm kurierskich. Podjęte działania
polegały będą na wygenerowaniu interfejsów komunikacyjnych, wraz z przygotowaniem elementów
integracyjnych wszystkie systemy. Możliwość integracji z systemami firm kurierskich automatyzuje
proces generowania listów przewozowych, oraz sprawdzanie statusów doręczeń. Wszystkie operacje
wykonywane będą z panelu systemu B2B, bez konieczności przepisywania danych do innych systemów
ręcznie. Pozwoli to w konsekwencji na zaoszczędzenie czasu, skrócenie procesu realizacji zamówień
oraz zwiększenie efektywności pracy.
4) Rejestry towarów, kontrahentów wraz modułem sprzedażowym
Wyżej wymienione elementy stanowią trzon napędowy systemu B2B, ponieważ automatyzują procesy
realizacji zamówień, skracają ścieżkę informacji o ofercie firmy, spinają elementy komunikacyjne oraz
wymiany danych. Stanowią niezbędną warstwę prezentacją platformy oraz dają solidną podstawę
upraszczającą i automatyzującą warstwę wymiany informacji. Dzięki tak zestawionej platformie
pracownicy Partnerów korzystający z systemów w szybki sposób będą mogli dotrzeć do rejestrów
zamówień, dokumentów sprzedażowych oraz, co najistotniejsze dla nich, do sald płatności. Taka
forma sprzedaży pozwoli na dokładne sprawdzanie zobowiązań i kontrolę wielkości zamówień, na
czym najbardziej zależy zarówno Wnioskodawcy, jak i jego Partnerom.
5) Moduł interfejsów komunikacyjnych API i EDI, linki z ofertą
Moduł ten stanowił będzie pakiet narzędzi umożliwiających realizację prezentacji, udostępnianie oferty
w formie elektronicznej (np. plik csv, plik xml,) Kontrahentom wraz z opcją automatycznego składania
zamówień, wczytywanych do systemu. Narzędzia te sprawdzały się będą idealnie w kanale sprzedaży
hurtowej, kiedy Kontrahent będzie mógł wczytać ofertę do swojego systemu, i wygenerować na jej
podstawie zamówienia, które zostaną następnie automatycznie zaczytane do systemu.
Na bazie informacji znajdujących się w systemie B2B kontrahent posiadający konto w systemie B2B
będzie miał możliwość wygenerowania linku, z którego następnie będzie generowany na żądanie plik
zawierający niezbędne informacje. Klient z ustalonego wzoru kolumn będzie mógł oznaczyć checkboksem te kolumny, które mają znajdować się w pliku. Schemat będzie zapamiętany na kolejne
generacje, edytowalny z poziomu panelu Kontrahenta.
Elementy podlegające wycenie:
Wartości niematerialne i prawne
Dokumentacja techniczno funkcjonalna
Oprogramowanie systemowe serwera
Licencja na system B2B zawierająca moduły dostępowe dla użytkowników, wraz z panelem administracyjnym
Główny rejestr towarów
Rejestr kontrahentów
Moduł sprzedażowy
Moduł komunikacji oraz wymiany danych z systemami dostawców
Moduł komunikacji oraz wymiany danych z systemami odbiorców
Moduł komunikacji oraz wymiany danych z systemami firm kurierskich
Moduł interfejsów komunikacyjnych API i EDI
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Środki trwałe
Serwer
UPS baterie podtrzymujące
Zestaw komputerowy z WIN8 Prof. wraz z monitorem (3 szt.)
Informacja o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w projekcie
Kampania promocyjna projektu
Usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją infrastruktury technicznej i
oprogramowania
Prace wdrożeniowe
Przystosowanie obecnego systemu informatycznego poprzez rozbudowę o moduły ERP
Integracja systemu B2B z systemem e-commerce

Szczegółowy opis poszczególnych elementów Zamówienia jest dostępny do wglądu w siedzibie
Zamawiającego.
Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia
- 31.12.2013 r.
Kryteria i procedura oceny
Kryterium

Waga (%)

Cena

100%

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę wykonania Przedmiotu Zamówienia, zostanie wybrany do
realizacji.
Sposób i miejsce składania oferty
Oferty w języku polskim sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
Ofertowego należy składać osobiście lub pisemnie drogą pocztową na adres firmy, tj. ul. Kolonia 82B,
26-115 Skarżysko - Kościelne, z dopiskiem: „Oferta dot. usług zaprojektowania, wykonania i
wdrożenia informatycznego systemu B2B”
Oferty można również przesyłać drogą mailową na adres: anna.banaczek@op.pl

Terminy związane z Zapytaniem Ofertowym
Ostateczny termin składania ofert:
Termin oceny ofert:

21.01.2013 r.
22.01.2013 r.

Osoba do kontaktu
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Osoba upoważniona do udzielania informacji o przedmiocie zamówienia:
Anna Banaczek
tel. 696 410 439
E-mail: anna.banaczek@op.pl

Zastrzeżenia:



Firma ZPHU DANA Danuta Banaczek zastrzega sobie – bez konieczności podawania przyczyn –
prawo odstąpienia od rozpatrywania otrzymanej oferty zarówno w odniesieniu do całości jak i jej
poszczególnych elementów.
Złożenie oferty przez Oferenta nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do
firmy ZPHU DANA Danuta Banaczek

.........................................................................
[podpis i pieczęć przedstawiciela Zamawiającego]

Załączniki:
1. Wzór oferty
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