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ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego 
biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 ( Umowa o dofinansowanie Nr UDA-
POIG.08.02.00-18-076/12-00) zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zaprojektowanie, 
stworzenie i wdrożenie aplikacji B2B zapewniającej automatyzację procesów biznesowych pomiędzy 
systemem informatycznym firmy Zakład Informatyki Maciej Ignatowski a systemami informatycznymi 
współpracujących przedsiębiorstw oraz przekazanie kodu źródłowego i praw autorskich.

Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania jest współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013.

System  B2B,  który  jest  przedmiotem  zapytania  ofertowego,  jest  innowacyjną,  indywidualnie 
zaprojektowaną aplikacją funkcjonującą w oparciu o sieć internetową. Aplikacja ma na celu zintegrowanie 
systemów handlowych dotychczas działających wyłącznie w obszarze jednego przedsiębiorstwa.

System ma zostać przygotowany w taki sposób, aby dokonać pełnej automatyzacji procesów realizowanych 
pomiędzy systemami informatycznymi wnioskodawcy i współpracujących przedsiębiorstw.

Opis funkcjonalny modułów:

Moduł podstawowy: logowanie, autoryzacja dostępu - Zostaną wykonane moduły silnika aplikacji takie 
jako moduł użytkowników i powiązane z nimi moduły logowania użytkowników, autoryzacji, oraz uprawnień. 
Wykonany zostanie również moduł językowy i jego integracja z systemem. Utworzone będą podstawowe 
biblioteki programistyczne do pracy z systemem.

Moduł interfejs: szata graficzna, moduł prezentacji treści -Wykonany zostanie profesjonalny layout 
graficzny modułów systemu. Layout ten zostanie zaimplementowany w systemie w wersji prototypowej, 
umożliwiającej jej późniejsze wykorzystanie w gotowym produkcie.

Panel zarządzający  - sterowanie procesami - Wykonany zostanie panel zarządzający systemu. Będzie on 
umożliwiał dostęp do wszystkich funkcji systemu w zależności od uprawnień zalogowanego użytkownika.
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Wymiana dokumentów EDI – pod moduł wymiany zamówień i dokumentów - Wykonany zostanie moduł 
wymiany dokumentów i plików pomiędzy firmami uczestniczącymi, wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami. 
Częścią modułu będzie również wymiana zamówień. 

Wymiana dokumentów EDI – pod moduł e-faktura - Wykonany zostanie moduł umożliwiający 
wykorzystywanie elektronicznych faktur w codziennym życiu firmy. Faktury te będą zgodne ze standardem 
EDI, wykorzystywać będą podpis cyfrowy.

Wymiana dokumentów EDI – integracja z podpisem elektronicznym - Wykonana zostanie integracja 
wszystkich modułów EDI z podpisem elektronicznym. Utworzone zostaną odpowiednie biblioteki 
programistyczne.

Baza wiedzy – pod moduł użytkownicy -  Wykonany zostanie moduł odpowiadający za użytkowników e-
learningu, a więc ich logowanie, autoryzację i autentykację (tak więc również uprawnienia). Dokonana 
zostanie integracja z modułem użytkowników zewnętrznego systemu.

Baza wiedzy – pod moduł kursy i lekcje - Wykonany zostanie moduł umożliwiający naukę poprzez 
interaktywne kursy internetowe, składające się z pojedynczych lekcji. Dostęp do kursów i lekcji będzie ogólny 
lub zależny od uprawnień konkretnego użytkownika.

Baza wiedzy – pod moduł-ankiety, system interaktywnych ćwiczeń - Wykonany zostanie moduł ankiet, 
umożliwiający zebranie informacji statystycznych na temat np. wiedzy posiadanej przez użytkowników e-
learningu. System interaktywnych ćwiczeń  umożliwi trenowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Moduł Aktualizacji Oprogramowania - Serwer Dystrybucji rezydujący w siedzibie Wnioskodawcy

udostępniania dane serwerom klienckim. Propaguje tylko wybrane dane, przeznaczone dla danego klienta, w 
szczególności przynależne mu aktualizacje oprogramowania, dokumenty, wiadomości (newsy). W panelu 
administracyjnym tego modułu administrator konfiguruje w kontekście każdego klienta zakres informacji mu 
przekazywanej. Wprowadzona zostanie możliwość seryjnego planowania - automatycznego przypisania do 
wielu odbiorcom całych pakietów danych, tak, aby obsługę maksymalnie zautomatyzować i uprościć.

Moduł Aktualizacji Oprogramowania - Serwer Kliencki - umożliwia odebranie danych dystrybuowanych 
przez Serwer Dystrybucji, pobiera je i tworzy repozytorium, z którego wspomniane dane będą pobierane przez 
lokalnych Agentów Instalacji. Jednocześnie tworzy wpisy do centralnej bazy danych, na podstawie których 
informacja o konieczności pobrania określonych danych jest dystrybuowana do wszystkich końcówek - 
„nasłuchują”  one, czy pojawiły się nowe wpisy z nieobsłużonymi jeszcze akcjami i starają się je wykonać.
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Moduł Aktualizacji Oprogramowania – Agent Instalacji – aplikacja odpowiada za fizyczne pobranie danych 
z Serwera Klienckiego oraz wykonanie właściwych akcji na stacji roboczej. Pobiera w ten sposób aktualizacje 
(pliki instalatorów), uruchamia programy instalacyjne, aktualizuje wpisy w rejestrach, dokonuje konfiguracji 
oprogramowania, informuje użytkownika o zmianach, wyświetla dodatkowe przekazane przez administratora 
informacje.

Testy akceptacyjne aplikacji - Zostaną wykonane scenariusze testowe dla testów akceptacyjnych 
wewnętrznych i zewnętrznych, następnie wykonane zostaną same testy. Na podstawie wyniku testów do 
systemu zostaną wprowadzone ewentualne modyfikacje lub poprawki.

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU REALIZACJI

(wg Harmonogramu rzeczowo-finansowego)

Etap I (do dnia 31.01.2014)

Dostarczenie modułów Platformy B2B – moduł podstawowy, moduł interfejs, panel zarządzający, system 
wymiany dokumentów EDI ( oferty, zamówienia, potwierdzenie zamówień, e-faktury )

Etap II (do dnia 31.07.2014)

Dostarczenie modułów Platformy B2B – moduł aktualizacji oprogramowania: serwer dystrybucji, serwer 
kliencki, moduł aktualizacji, moduł bazy wiedzy, e-ankiety, system interaktywnych ćwiczeń.

Warunki przedmiotu zamówienia

1. Realizacja zamówienia wg dat poszczególnych Etapów (zakończenie projektu do dnia: do 31.07.2014) 

2. Termin związania z ofertą 30 dni.

 

Miejsce i termin składania oferty

 

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem (Załącznik nr 1) należy złożyć do 10.10.2013 r. do godziny 
15.00.

2. Oferty należy składać osobiście, mailowo na adres: pi@pei.pl lub listownie (decyduje data doręczenia) 
na adres:

 

Zakład Informatyki Maciej Ignatowski

ul. Kasztanowa 38

37-710 Żurawica

3

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-18-076/12-00



1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2013 r. o godzinie 09.00 w siedzibie Zamawiającego.

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

3. Złożone oferty po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie firmowej oraz w siedzibie Zamawiającego.

  

Opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Kryterium wyboru oferty jest cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT).

2. O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami

Maciej Ignatowski

tel. +48 16 7325768

mail: pi@pei.pl

  

Informacje dodatkowe

1. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie w formie zapewniającej pełną czytelność jej 
treści.

2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostaną ustalone podczas negocjacji z wybranym 
oferentem.

3. Oferta powinna być wypełniona wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz 
podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Z poważaniem

Maciej Ignatowski

Właściciel
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