
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 
RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE 

NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 

Zapytanie ofertowe nr 
1/2014 

Na dostawę środków trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz 

szkolenia specjalistycznego 
 

 

 

 
 

Dotyczy projektu realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 

8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki 
Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” 

 

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 
Tytuł projektu: „System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk”  
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Radom, dnia   30.07.2014 roku 

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT 

I.  DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

ARTEX IT Artur Gregorczyk              
ul. Sandomierska 24/29                   
26-600 Radom 
 

II. ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją projektu pt. „System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT 
Artur Gregorczyk” w ramach działania 8.2 POIG  „Wspieranie wdrażania elektronicznego 
biznesu typu B2B”,  

firma  ARTEX IT Artur Gregorczyk  

ogłasza nabór ofert na dostawę i wykonanie systemu stanowiącego B2B tj: 

1. Moduł Platforma B2B 1 szt  

2. MS Windows Server 5 CAL 2012 OEM User POLISH 1 szt  

3. Moduł ABI Business Intelligence 1 szt  

4. Serwer terminali 1 szt 

5. Wdrożenie  i implementacja oprogramowania. 

6. Testowanie i walidacja platformy B2B   

7. Analiza przedwdrożeniowa 

8. Szkolenie specjalistyczne dla użytkowników systemu B2B 

 

Szczegółowy opis zamawianych pozycji znajduje się w załączniku 
nr. 3 do niniejszego zapytania ofertowego.  

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem, 
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Oferta powinna zostać przygotowana według formularza ofertowego (załączniki nr 4 i 

5) i powinna zawierać : 

- pełną nazwę oferenta, 

- adres oferenta, 

- datę sporządzenia, 

- opis przedmiotu zamówienia i ceny poszczególnych pozycji stanowiących B2B 

- określenie warunków serwisowania, szybkość reakcji, możliwość serwisowania 24h. 

- opis doświadczenia, ilość lat na rynku. 

- termin ważności oferty 

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.  

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: 
biuro@artexit.pl oraz dostarczona do biura firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk 
ul. Struga 60/106 26-600 Radom. 

W przypadku  dodatkowych pytań proszę o kontakt z panem Arturem Gregorczykiem , Tel.  

48 385 13 75 wew. 26 , email: biuro@artexit.pl 

Oferty należy składać do dnia 15.08.2014 roku. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

Kryterium oceny ofert stanowi: Cena 70%, Warunki serwisowania 20%, Doświadczenie 

rynkowe 10% 

Załączniki: 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków umożliwiających realizację zadania, 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Oferentem 

(Zleceniodawcą) 

3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia 

4. Formularz ofertowy   

mailto:biuro@artexit.pl
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Załącznik nr 1 

Pieczęć oferenta 

Oświadczenie o spełnieniu warunków umożliwiających realizację zadania 

W związku z realizacją przez ARTEX IT Artur Gregorczyk projektu pt. „System wymiany 
danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk” oświadczam, iż spełniam niżej 
wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 

1. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, 

 

 

 

 

 

 

 

Data, podpis i 

pieczątka osoby 

upoważnionej do 

reprezentowania 

Oferenta 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Załącznik nr 2 

(Pieczęć Oferenta) 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych ze 
Zleceniodawcą 

W związku z realizacją przez ARTEX IT Artur Gregorczyk projektu pt. „System wymiany 
danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk” oświadczam, iż podmiot, który 
reprezentuję nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo ze Zleceniodawcą w żaden z 
poniższych sposobów: 

1. Uczestnictwa w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. Posiadania udziałów lub co najmniej 5% akcji, 

3. Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4. Pozostawania w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w 

szczególności w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

Data, podpis i 

pieczątka osoby 

upoważnionej do 

reprezentowania 

Oferenta  
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 

Załącznik nr 3  

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:  
 

1. Moduł ABI Business Intelligence 

Moduł serwerowy, który ma umożliwiać tworzenie własnych raportów, zestawień oraz analiz 

ze wszystkich dostępnych zintegrowanych danych, które wykorzystywane są w innych 

modułach systemu B2B do obsługi procesów biznesowych z Partnerami. Prezentacja 

raportów powinna być realizowana za pomocą raportów tabelarycznych lub wykresów. 

Dodatkowym atutem będzie prosta obsługa, szybki dostęp do aktualnych danych, 

wielowymiarowość i wielodziedzinowość analiz oraz możliwość wglądu w dane dotyczące 

funkcjonowania procesów biznesowych między Wnioskodawcą a Partnerami. Moduł ABI 

Business Intelligence musi zapewnić odpowiedni kontroling i analitykę danych w oparciu o 

dane znajdujące się w systemie B2B. Za sprawą modułu ABI Business Intelligence możliwe 

będzie tworzenie różnego rodzaju analiz i raportów sprzedażowych, na podstawie danych 

pozyskanych z modułów składających się na system B2B, dzięki czemu Wnioskodawca 

będzie mógł w pełni dostosować swoją ofertę do potrzeb Partnera, na podstawie wniosków 

płynących z wygenerowanych analiz. Moduł ABI Business Intelligence umożliwić ma  

tworzenie raportów dotyczących współpracy B2B w odniesieniu do realizowanych procesów 

biznesowych.  

Zakres funkcjonalności modułu BI ma wykraczać poza wymianę danych czy obsługę relacji 

handlowych, gdyż dotyczyć będzie przetwarzania danych bazowych (wejściowych) w 

systemie B2B np. zamówień od Partnerów, asortymentu, rezerwacji itp. na dane o złożonych 

strukturach względem danych wejściowych – dane wyjściowe będą to złożone raporty 

wielowymiarowe i wielodziedzinowe ze wszystkich danych zagregowanych w systemie B2B.. 

2. Moduł Platforma B2B – 1 szt. 

Moduł Platforma B2B musi być aplikacją dostępną z poziomu przeglądarki internetowej dla 
Partnerów Wnioskodawcy, którzy otrzymają do niej dostęp (login, hasło). Dzięki platformie 
partnerzy będą mieli dostęp do wszystkich aktualnych i archiwalnych dokumentów, które były 
wystawione dla danego partnera. Platforma B2B działać ma  w architekturze trójwarstwowej 
w oparciu o klienta przeglądarkowego.  
Platforma będzie służyła jako najwyższy element warstwy prezentacji odpowiedzialny 
bezpośrednio za udostępnianie danych Partnerom, stanowiąc interfejs komunikacyjny 
pomiędzy użytkownikiem a warstwą logiki biznesowej i warstwą danych. Platforma B2B 
będzie stanowić podstawę extranetowej części aplikacji B2B.  
Platforma B2B ma umożliwić elektroniczny dostęp do informacji związanych z wspólnie 
realizowanymi procesami, w szczególności:  

 Zamówienia/ stopień realizacji zamówienia,  

 wzajemne rozliczenia/należności, faktury  

  komunikaty systemowe  

 wątki konwersacji  

 cenniki/oferty dedykowane dla Partnera  
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 raporty, analizy, zestawienia  
Platforma B2B musi pozwolić Partnerom na samodzielną obsługę i monitoring stopnia 
realizacji procesów biznesowych obejmujących m.in. takie czynności jak:  

 składanie e-zamówień,  

 zdalny podgląd stopnia zaawansowania realizacji zamówień,  

 pobieranie e- faktur  

 podgląd płatności i rozliczeń,  

 podgląd e-dokumentów archiwalnych, 

  wymianę informacji/wątki konwersacji realizowane i archiwizowane elektronicznie za 
pośrednictwem platformy  

 pobieranie raportów, analiz, zestawień ze wspólnie realizowanych procesów 
biznesowych  

Każdy z uprawnionych przez administratora Partnerów będzie miał wgląd w przypisane mu 
obszary w systemie Wnioskodawcy. Do obszarów tych m.in. należą: stopień i termin 
realizacji zamówień, statusy realizacji, rozliczenia, e-faktury, statusy dokumentów, raporty, 
analizy, zestawienia.  
Architektura tego modułu musi zapewniać pełne bezpieczeństwo i poufność informacji, gdyż 
służy do komunikacji Partnerów z serwerem aplikacji Wnioskodawcy. Moduł musi  pracować 
z wykorzystaniem protokołu SSL, który zapewni szyfrowanie komunikacji serwera 
Wnioskodawcy z Partnerami.  
Platforma B2B w standardzie musi mieć kilka wersji językowych, co umożliwi 
bezproblemową komunikację z partnerami zagranicznymi.  
 

3. MS Windows Server 5 CAL 2012 OEM User POLISH – 1 szt 
 

4.       Serwer terminali – 1 szt.   
 

Minimalne parametry:  

 Procesor INTEL Xeon E3-1220V3 

 Platforma Intel 

 Pamięć RAM 8GB RAM, Pamięć DDR3 ECC Unbuffered 2 

 Dysk Twardy minimum 2 x 300GB SAS 6G, 10Krpm, Enterprise 2 

 Napęd DVD RW +/-, 5,25" , SATA 1 

 Maks. wielkość pamięci = 32 GB 

 W zestawie Windows 2012 Foundation PL; klawiatura, mysz 

 Gwarancja - Serwis 36 miesięcy On-Site 24/48 (serwis realizowany na miejscu u 
klienta) 

 Spełnia normy Energy Star 
 

5. Wdrożenie  i implementacja oprogramowania  – 100 rbg 
6. Konfiguracja oprogramowania- 50 rbg 
7. Testowanie i walidacja platformy B2B  – 20 rbg 
8. Analiza przedwdrożeniowa 10 rbg 
9. Szkolenie specjalistyczne dla użytkowników systemu B2B – 30rbg  
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Załącznik nr 4  

FORMULARZ OFERTOWY 

………,dnia ………….  

 
Nazwa oferenta:   
Siedziba:  
Adres email:  
Telefon kontaktowy:  
NIP:  
REGON:  
Osoba kontaktowa:  
Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk składamy następującą 

ofertę:  

Opis 
 

Cena netto 
Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1. Moduł ABI Business Intelligence 1 szt. 
    

2. Moduł Platforma B2B 1 szt. 
    

3. Wdrożenie i implementacja 
oprogramowania 100 rbg   
  

    

4. Konfiguracja oprogramowania 50 rbg 
    

5. Testy i walidacja systemu B2B 20 rbg 
    

6. Analiza przedwdrożeniowa 10 rbg 
    

7. Szkolenie specjalistyczne dla użytkowników 

systemu B2B 30 rbg     

Razem:     

 
Termin ważności oferty: 
Warunki serwisowania:  
Opis doświadczenia oferenta:  
Ilość lat na rynku:  
 
 
 
 
 
 

……………………………… 
Podpis i pieczęć 
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Załącznik nr 5 

FORMULARZ OFERTOWY 

………,dnia ………….  

 
Nazwa oferenta:   
Siedziba:  
Adres email:  
Telefon kontaktowy:  
NIP:  
REGON:  
Osoba kontaktowa:  
Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk składamy następującą 

ofertę:  

Opis 
 

Cena netto 
Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1. MS Windows Server 5 CAL 2012 OEM User 
POLISH 1 szt. 

    

2. Serwer terminali 1 szt. 
    

Razem:     

 
Termin ważności oferty: 
Warunki serwisowania:  
Opis doświadczenia oferenta:  
Ilość lat na rynku:  
 
 
 

……………………………… 
Podpis i pieczęć 


