Gostynin, dnia: 04.11.2013r.
FIRMA HANDLOWA „ELEKTRON”
HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH
PIOTR I ELŻBIETA BALCERZAK SPÓŁKA JAWNA
09-500 Gostynin ul. Kutnowska 74A

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu „Wdrożenie systemu B2B oraz
narzędzia analitycznego działającego w modelu SaaS w celu usprawnienia głównych
procesów współpracy między firmą Elektron a partnerami.”

I.

Zamawiający

FIRMA HANDLOWA „ELEKTRON” HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
ELEKTRYCZNYCH PIOTR I ELŻBIETA BALCERZAK SPÓŁKA JAWNA
09-500 Gostynin, ul. Kutnowska 74A

Firma Handlowa "ELEKTRON" powstała w 1990 roku jako jeden z pierwszych
dystrybutorów polskiego producenta opraw oświetleniowych "ELGO"-Gostynin.
Przedmiotem działalności jest: sprzedaż opraw oświetleniowych wielu producentów
krajowych i zagranicznych, sprzedaż elektrycznych źródeł światła, również specjalistycznych,
sprzedaż szerokiej gamy osprzętu instalacyjnego.
Naszymi klientami są: hurtownie, sklepy, zakłady przemysłowe, placówki służby
zdrowia, energetyka, firmy elektroinstalacyjne, szkoły, indywidualni odbiorcy
Nasi pracownicy dzięki fachowej wiedzy i zaangażowaniu są gwarantem
profesjonalnej obsługi. Realizujemy każde zamówienie, a przy większych zamówieniach
zapewniamy bezpłatną dostawę towaru do klienta. Zapewniamy krótkie terminy dostaw,
korzystne ceny, a dla stałych klientów atrakcyjne warunki płatności. W marcu 2003 roku
otworzyliśmy oddział naszej hurtowni w Kutnie przy ul.Łęczyckiej 8.
Od samego początku postawiliśmy na najwyższą jakość obsługi klienta, dużą
różnorodność towaru, oraz fachowość obsługi przez co staliśmy się liderem na rynku
Kutnowskim.

II.
Przedmiot zamówienia
W związku z realizacją projektu informatycznego mającego na celu wdrożenie systemu B2B
składamy zapytanie na następujące jego elementy (dopuszczalne jest składanie ofert na
urządzenia o parametrach nie gorszych niż podane poniżej) :
ETAP I 01.01.2014 r.- 31.05.2014 r.
1. Wdrożenie Moduł EDI,
2. Nabycie licencji na Moduł EDI - Mechanizm elektronicznej wymiany dokumentów
będzie wspierany uruchomieniem Modułu EDI, której głównym zadaniem będzie
automatyzacja dystrybucji i wprowadzanie dokumentów i spełniającej wymogi
wymiany dokumentów w formie wyłącznie elektronicznej. Moduł będzie pozwalał na
realizację pełnej ścieżki obiegu i wymiany dokumentów między biznesowymi
partnerami: zamówień, awiz wysyłki, potwierdzenia dostaw oraz faktur,
3. Nabycie licencji na Moduł e-Zamówienia - umożliwi wprowadzenie do systemu
wszystkich zamówień przychodzących od partnerów poprzez plik wymiany danych
zdefiniowany w systemie. Dotyczy to zarówno klientów przesyłających zamówienia w
oparciu o platformę z wykorzystaniem dowolnego kanału przesyłania tych treści jak
również klientów korzystających z platformy ZamI do składania zamówień w
systemie,
4. Wdrożenie Moduł e-Faktury,
5. APC Smart-UPS >1000VA- Zasilacz awaryjny jest ważnym elementem zapewniającym
bezpieczeństwo i trwałość przechowywanych danych. Zastosowanie tego typu
urządzenia pozwala na uniknięcie niebezpieczeństwa związanego z utratą danych
znajdujących się na serwerze (kopii zapasowych), a także możliwości uszkodzenia
samego urządzenia
6. Wdrożenie Moduły synchroengine,
7. Nabycie licencji na Moduł e-Faktury – moduł ten pozwala

na sprawniejsze

zawieranie transakcji, ale również na oszczędności w zakresie codziennej pracy
biurowej i bardziej ekologiczne prowadzenie ewidencji gospodarczej (cyfrowe
przechowywanie informacji, zamiast standardowej, przestarzałej i nie adekwatnej
mając na względzie cyfrowy świat – papierowej ewidencji). Podpisywanie faktur

elektronicznych będzie możliwe z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Moduł
da również możliwość automatycznego wysyłania podpisanych faktur elektronicznych
na adres e-mail wskazany przez kontrahenta, a dodatkowo pozwoli na weryfikację
otrzymanych

dokumentów

elektronicznych

pod

względem

autentyczności

pochodzenia oraz integralności treści – co tylko jeszcze bardziej zwiększy
bezpieczeństwo,
8. Wdrożenie Moduł ZamI,
9. Analiza przedwdrożeniowa. Analiza systemu, opracowanie struktur danych, analiza
potrzeb, opracowanie struktur plików - Analiza przedwdrożeniowa będzie
pierwszym i niezbędnym procesem podczas implementacji rozwiązań. Celem analizy
jest lepsze przygotowanie firmy do wdrożenia systemu

- a w konsekwencji,

zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu wdrożenia, tj. poprawnego wdrożenia i
osiągnięcia celów projektu, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka jakie wiąże
się z kompleksowym wdrożeniem nowego rozwiązania informatycznego w
przedsiębiorstwie. Analizie zostaną poddane wszystkie procesy istotne z punktu
widzenia wdrożenia systemu, rozpatrywany będzie stan przed wejściem nowego
systemu, w trakcie wdrożenia oraz po realizacji projektu. Końcowym produktem
usługi będzie raport z analizy przedwdrożeniowej. Całość dokumentu zawierać będzie
opis głównych procesów oraz strukturę przedsiębiorstwa widzianego poprzez
pryzmat nowo wdrażanego systemu. W związku z tym w dokumencie znajdzie się
odzwierciedlony stan obecny łącznie z przedstawieniem wariantów realizacji
rozwiązań i ewentualnych zmian w funkcjonalności,
10. Wdrożenie Moduł e-Zamówienie,
11. Wdrożenie Moduły e-podpis,
12. Nabycie licencji na Moduł synchroengine - moduł synchroengine jest narzędziem
kompleksowo wspierającym ten proces - umożliwia synchronizację dowolnych
informacji między partnerami - dane, które mają podlegać synchronizacji są
definiowalne zarówno co do treści, jak również częstotliwości dokonywania tych
wymian oraz ich ilości danych,
13. Serwer typu: QNAP 4 x min 1 TB, nie gorszy niż: TS - 419 P2 - serwer będzie pełnił
funkcje serwera awaryjnego. Zapobiegnie to utracie cennych danych oraz umożliwi

ciągłość pracy systemu. Przy doborze parametrów serwera kierowano się wynikami
testów

porównawczych.

Wnioskodawca

skorzystał

z

wyników

programów

sprawdzających wydajność serwerów - były to testy porównawcze (benchmark),
14. Nabycie licencji na Moduł Zami -pozwalać będzie na przeglądanie w czasie
rzeczywistym wybranych kartotek firmy – partnerzy uzyskają dostęp do aktualnego
katalogu towarów oraz historii transakcji, będą mogli również przeglądać swoje
rozrachunki i pobierać dokumenty (w szczególności faktury elektroniczne). Moduł
ZamI zapewni ciągły i łatwy dostęp do zawsze aktualnych danych w czasie
rzeczywistym – wszystkie zmiany w bazie towarowej i warunkach handlowych
widoczne będą natychmiast po ich prowadzeniu,
15. Nabycie licencji na Moduł e-podpis -jest to moduł niezbędny dla sprawnej wymiany
elektronicznych dokumentów między partnerami (w szczególności e-faktur) a to z
tego powodu iż zagwarantuje pełne bezpieczeństwo dokumentów, przez co rozumieć
należy ich autentyczność, integralność oraz niezaprzeczalność. Tym sposobem
zarówno Wnioskodawca jak i partnerzy biznesowi będą mogli na dobre porzucić
tradycyjne faktury, przenosząc swój biznes na nową, wyższą, zdecydowanie bardziej
nowoczesną a jednocześnie ekologiczną płaszczyznę.

ETAP II 01.06.2014 r.- 31.10.2014 r.
1. Terminal Motorolla MC 9190 (2 sztuki) - wydatek niezbędny z punktu widzenia
maksymalnego wykorzystania wszystkich możliwośći modułu Zarządzania Stanami
Magazynowymi
2. Stacja dokująca do MC 9190 + zasilacz (2 sztuki) - urządzenie konieczne dla
zapewnienia pełnej użytecznośći przenośnych terminali, a zarazem gwarantujący ich
stałą gotowość do pracy
3. Wdrożenie Modułu DataLoader ,
4. Nabycie licencji na Moduł Zarządzanie Stanami Magazynowymi - systematyczna
analiza i ocena efektywności zarządzania stanami magazynowymi jest niezwykle
istotnym elementem prowadzenia każdego przedsiębiorstwa. Utrzymywanie
zapasów powyżej stanów minimalnych to dodatkowe, całkowicie zbędne koszty.
Dlatego też, jeśli firma chce utrzymać koszty dystrybucji na minimalnym poziomie,

jednocześnie maksymalizując stopień zadowolenia klientów - procesy obsługi
zamówień i kontakty z partnerami biznesowymi muszą być przeprowadzane
niezwykle sprawnie. Narzędziem wspomagającym kontrolę gospodarki magazynowej
będzie nabyty w pierwszym etapie realizacji projektu Moduł Zarządzania Stanami
Magazynowymi, odzwierciedla on aktualne potrzeby (które mogą zostać zaspokojone
w zdecydowanie krótszym czasie, bez niepotrzebnych opóźnień czy błędów),
5. Bateria zapasowa do terminala (2 sztuki) stanowi dodatkowe zasilanie, konieczne dla
zapewnienia ciągłości pracy przenośnych terminali w razie awarii baterii
6. Drukarka kodów kreskowych GK420T + print server - jest to urządzenie do
drukowania etykiet z kodem kreskowym na towary - co przyczyni się do lepszej
identyfikacji towarów, a tym samym usprawnienia gospodarki magazynowej
7. Nabycie licencji na Moduł DataLoader – jego podstawowymi zadaniami będzie
wykrywanie zmian w źródłach, transformacja danych do wspólnej postaci,
uspójnianie i czyszczenie danych oraz agregowanie danych. Dane będące wynikiem
powyższych działań dostępne będą w formie raportów i analiz, dzięki czemu w ręce
decydentów trafią zawsze aktualne informacji o sytuacji przedsiębiorstwa (w tym
również zdarzeniach nietypowych, stanowiących odchylenie od normy, a tym samym
wymagających

szybkich,

zdecydowanych

i

efektywnych

działań

w

celu

natychmiastowej eliminacji ich ewentualnych negatywnych skutków) jak również o
wszystkich procesach realizowanych w firmie na styku Wnioskodawca-Partnerzy.
8. Wdrożenie Moduł Zarządzanie Stanami Magazynowymi,
9. Dla

właściwej

specjalistycznego

implementacji
szkolenia,

projektu
którego

niezbędne
głównym

będzie

celem

przeprowadzenie

będzie

zapoznanie

pracowników firmy z działaniem nowego systemu B2B (szkolenie dla jednej grupy
pracowników firmy „Elektron” będzie trwało łącznie 21h zegarowych - trzy dni po 7h)

Planowany termin realizacji całości zamówienia: 31 październik 2014 r.

III.

Składanie ofert częściowych

Nie jest dopuszczane.

IV.

Możliwość podwykonawstwa

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.

V.

Przygotowanie oferty

Oferta powinna:


posiadać datę sporządzenia i datę ważności,



zawierać adres lub siedzibę oferenta,



zawierać nr NIP oferenta,



określać cenę netto zamówienia,



zawierać podpis i pieczęć oferenta.

Prosimy o podanie osoby do kontaktu w sprawie oferty.
Oferta powinna być sporządzona na Załączniku nr 1.

VI.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie porównania cen. Kryterium cena 100%.

VII.

Wycofanie oferty

Oferent przed data wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VIII.

Miejsce i termin składania ofert
1. Oferta może być dostarczona za pośrednictwem:



poczty, kurierem lub osobiście: 09-500 Gostynin, ul. Kutnowska 74A



poczty elektronicznej na adres e-mail: p.balcerzak@elektron.elsigma.pl
2. Wybór oferenta nastąpi w dniu 06 stycznia 2014 r. o godzinie 12.00.
3. Oferty należy składać do dnia 31 grudnia 2013 r. do godziny 16.00.
4. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 3 nie będą rozpatrywane.

IX.

Kontakt w sprawie postępowania ofertowego

Dodatkowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Piotr Balcerzak,
tel.: 504 012 722, e-mail: p.balcerzak@elektron.elsigma.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA

1. Dane oferenta
Nazwa oferenta: …………………………………………………………………………………
Adres/ siedziba firmy: …………………………………………………………………………..
NIP:……………………………………………………………………………………………...

2. Cena

Specyfikacja cenowa

CENA NETTO

ETAP I
1

Wdrożenie Moduł EDI

2

Nabycie licencji na Moduł EDI

3

Nabycie licencji na Moduł e-Zamówienia

4

Wdrożenie Moduł e-Faktury

5

APC Smart-UPS >1000VA

6

Wdrożenie Moduły synchroengine

7

Nabycie licencji na Moduł e-Faktury

8

Wdrożenie Moduł ZamI
Analiza przedwdrożeniowa. Analiza systemu, opracowanie struktur

9

danych, analiza potrzeb, opracowanie struktur plików.

10

Wdrożenie Moduł e-Zamówienie

11

Wdrożenie Moduły e-podpis

12

Nabycie licencji na Moduł synchroengine

13

Serwer typu: QNAP 4 x min 1 TB, nie gorszy niż: TS - 419 P2

14

Nabycie licencji na Moduł Zami

15

Nabycie licencji na Moduł e-podpis

Razem etap I
ETAP II

1

Terminal Motorolla MC 9190 (2 sztuki)

2

Stacja dokująca do MC 9190 + zasilacz (2 sztuki)

3

Wdrożenie Modułu DataLoader (25rbh)

4

Nabycie licencji na Moduł Zarządzanie Stanami Magazynowymi

5

Bateria zapasowa do terminala (2 sztuki)

6

Drukarka kodów kreskowych GK420T + print server

7

Nabycie licencji na Moduł DataLoader

8

Wdrożenie Moduł Zarządzanie Stanami Magazynowymi
Specjalistyczne szkolenie (szkolenie dla jednej grupy pracowników firmy

9

„Elektron” będzie trwało łącznie 21h zegarowych - trzy dni po 7h)

Razem etap II
RAZEM

Data ważności oferty: ………………………………………………………………………

3. Kontakt w sprawie postępowania

Dane osoby do kontaktu w sprawie oferty:
Imię, nazwisko …………………………………………………………………………………..
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………..
Adres e-mail: …………………………………………………..…………………………………..

Data sporządzenia…………………………………………….

