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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Poznań, dn. 31.03.2014 r. 
MIROX SP. Z O.O. 
Ul. Harcerska 10 
61-011 Poznań 
NIP: 779-002-15-65 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG/8.2/2014 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Usprawnienie i unowocześnienie współpracy firmy MIROX SP. Z O.O. z 

dostawcami i odbiorcami poprzez wdrożenie systemu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, Działanie 8.2 firma MIROX SP. Z O.O. NIP: 779-002-15-65 zaprasza do składania ofert na 

wdrożenie systemu B2B w firmie MIROX SP. Z O.O. (nabycie wartości niematerialnych i prawnych, zakup 

nowych środków trwałych, nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją 

infrastruktury technicznej i oprogramowania, usługi doradcze i eksperckie oraz szkolenia specjalistyczne).  

 

Termin realizacji: maksymalnie do 30/11/2015  

 
Opis projektu: 
 
Projekt polega na wdrożeniu systemu B2B usprawniającego i automatyzującego relacje firmy MIROX SP. Z 

O.O. będącej producentem okien i drzwi PCV z jej partnerami. Wdrażany system B2B umożliwi automatyzację 

danych w zakresie wymiany informacji w odniesieniu do procesów tj. Obsługa reklamacji, ofertowanie, 

obsługa sprzedaży, realizacja sprzedaży, monitorowanie należności i rozliczeń, zarządzanie gospodarką 

magazynową. W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesny modułowy system B2B, który w znaczący 

sposób wpłynie na wzrost efektywności procesów biznesowych realizowanych przez Zamawiającego i jego 

partnerów.  

 

Przedmiot zapytania ofertowego: 

 

 1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

l.p
. 

Nazwa i opis 
Termin realizacji  Jednostka 

miary 
(szt.) 

Ilość  

(a) (b) (c) (d) (e) 

1 

Zakup wartości niematerialnych i prawnych - 
oprogramowanie typu Microsoft SQL Server Standard 
2012 - 1 szt. 

Oprogramowanie to jest wymagane dla prawidłowego 

funkcjonowania rozwiązań informatycznych, które 

zostaną przygotowane na bazie typu SQL, brak tego 

typu oprogramowania uniemożliwi zainstalowanie 

przygotowanych rozwiązań na serwerze 

Zamawiającego. 

 
 
 
 

maksymalnie do 
31/05/2014 

szt. 1 

2 

Zakup wartości niematerialnych i prawnych - 
oprogramowanie typu Microsoft Windows Server 
Standard 2012 - 1 szt. 
Podstawowym oprogramowaniem serwera będzie 
oprogramowanie typu Microsoft w wersji 
umożliwiającej w pełni profesjonalną pracę i obsługę 
serwera, brak oprogramowania uniemożliwi używanie 

 
 
 

maksymalnie do 
31/05/2014 

 
szt. 

 
1 
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serwera. 

3 
 

Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie 
oprogramowania niezbędnego do wdrożenia 
rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B - 
moduł SWD systemu informatycznego B2B - 1 szt. 
Projekt polega na wykonaniu szeregu programów 
służących do obsługi zakładanego procesu wymiany 
danych. Pierwszym będzie System Wymiany Danych 
(SWD), który będzie zbierał informacje pobrane z 
programów typu ERP i służył jako główne medium 
komunikacyjne między tymi systemami. Zadania do 
realizacji w obszarze programu SWD to: opracowanie i 
przygotowanie wyglądu interfejsu użytkownika; 
przygotowanie interfejsu służącego konfiguracji 
programu, by umożliwić rejestrację danych; wykonanie 
struktury bazy danych programu SWD, by program mógł 
przechowywać ustawienie konfiguracyjne i dane 
operacyjne; wykonanie mechanizmu do 
zabezpieczonego przesyłania plików z danymi dla 
zachowania jak najwyższego poziomu poufności 
wymiany informacji handlowych; wykonanie 
mechanizmu do automatycznego przesyłania 
wiadomości e-mail stosownie do konfiguracji programu 
SWD. 
Szacunkowa liczba roboczodni przeznaczonych na 
realizację zadania – 40 roboczodni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/06/2014  - 
30/11/2014 

szt. 1 

4 

Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie 
oprogramowania niezbędnego do wdrożenia 
rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B - 
moduł AU systemu informatycznego B2B - 1 szt. 
Projekt polega na wykonaniu szeregu programów 
służących do obsługi zakładanego procesu wymiany 
danych. Kolejnym z programów będzie Aplikacja 
Użytkownika (AU), służąca użytkownikom do wglądu do 
danych zebranych w systemie B2B a także do 
wprowadzania danych do systemu B2B. Aplikacja ta 
będzie interfejsem użytkownika umożliwiającym mu 
korzystanie z zasobów B2B. Za pomocą modułu AU 
Partner będzie mógł składać oraz kontrolować stan 
zleceń i reklamacji. W obszarze programu AU zostaną 
wykonane następujące prace: przygotowanie 
bezpiecznego mechanizmu identyfikacji użytkownika 
AU w oparciu o nazwę użytkownika i hasło, by 
zapewnić dostęp wyłącznie dla uprawnionych 
użytkowników; opracowanie i przygotowanie wyglądu 
interfejsu użytkownika; wykonanie struktury bazy 
danych programu AU, by program mógł przechowywać 
ustawienie konfiguracyjne i dane pobrane przy pomocy 
programu SWD; zaprogramowanie prezentacji danych o 
produktach w oparciu o dane zawarte w bazie danych 
systemu; zbudowanie formatek do rejestracji 
dokumentów zamówień i reklamacji w oparciu 
przygotowany wcześniej interfejs użytkownika; 
zbudowanie widoków pokazujących stan rozliczeń 
między Zamawiającym a Partnerem;  zbudowanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/06/2014  - 
30/11/2014 

 
szt. 

 
1 
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widoków pokazujących listę historycznych 
dokumentów, które zostały wygenerowane w oparciu o 
platformę B2B; przygotowanie widoków, które 
prezentują statusy zamówień i reklamacji w toku; 
przygotowanie mechanizmu wymiany danych między 
platformą a systemem, służącemu pobieraniu danych 
prezentowanych w platformie i wprowadzania danych 
utworzonych w programie AU do systemu firmy 
Zamawiającego.  
Szacunkowa liczba roboczodni przeznaczonych na 
realizację zadania – 44 roboczodni.  

5 

Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie 
oprogramowania niezbędnego do wdrożenia 
rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B - 
moduł MWD nakładka systemu typu ERP- 1 szt. 
Program MWD (Moduł Wymiany Danych) - będzie 
nakładką na system typu Comarch ERP  (system typu 
ERP Zamawiającego) służący do przygotowania danych 
w postaci pliku w standardzie typu EDI lub typu xml i 
wysłania pliku do programu SWD. W drugą stronę MWD 
będzie pobierał plik z SWD w formacie typu EDI lub 
typu xml i importował go do systemu typu ERP 
Zamawiającego. Na zakończenie całego procesu 
Zamawiający zakupi od wykonawcy licencę na 
wykonany program. Zadania do realizacji w obszarze 
programu MWD: opracowanie i przygotowanie formatki 
umożliwiającej wykonanie wymiany danych; 
przygotowanie narzędzia generującego plik w formacie 
wymaganym przez system SWD; wykonanie struktury 
bazy danych programu MWD, by program mógł 
przechowywać ustawienie konfiguracyjne i dane 
operacyjne (np. kolejki plików danych do wysłania do 
systemu SWD, dzienniki informacji przesłanych między 
MWD i SWD, statusy poprawności wykonania transferów 
danych itp.); wykonanie narzędzi służących 
umieszczeniu przesłanych plików w odpowiedniej 
lokalizacji w systemie informatycznym B2B lub 
przeniesieniu danych z plików danych bezpośrednio 
do/z systemu B2B. 
Szacunkowa liczba roboczodni przeznaczonych na 
realizację zadania – 26 roboczodni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/12/2014 – 
31/05/2015 

 
szt. 

 
1 

6 

Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie 
oprogramowania niezbędnego do wdrożenia 
rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B - 
moduł MPD moduł zaawansowanego przetwarzania 
danych - 1 szt. 
Program MPD (Moduł Przetwarzania Danych) - będzie 
modułem analizującym dane zawarte w systemie B2B, 
które zostaną tam zaczerpnięte z aplikacji 
zintegrowanych z systemem B2B (takich jak system 
typu ERP Zamawiający), danych wprowadzanych 
bezpośrednio przez użytkowników aplikacji AU. Moduł 
będzie umożliwiał analizę wielopłaszczyznową danych 
dotyczącą sprzedaży, zachowań klientów, badanie 
wskaźników i trendów. Narzędzie ma wspierać 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/12/2014 – 
31/05/2015 

 
 
 
 
 

szt. 

 
 
 
 
 
1 
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Partnerów w podejmowaniu właściwych działań 
handlowych. Zadania do wykonania w ramach modułu 
MPD: opracowanie struktury bazy danych 
podlegających analizie; opracowanie procedur i 
algorytmów analiz danych; przygotowanie 
mechanizmów zasilania bazy danymi; przygotowanie 
interfejsu do wprowadzania danych dodatkowych 
podlegających analizie; przygotowanie interfejsów i 
narzędzi do analizowania przetworzonych danych. Na 
zakończenie całego procesu Zamawiający zakupi od 
wykonawcy licencę na wykonany program.  
Szacunkowa liczba roboczodni przeznaczonych na 
realizację zadania – 32 roboczodni.  

 

 2. Zakup nowych środków trwałych 

l.p
. 

Nazwa i opis 
Termin realizacji  Jednostka 

miary 
(szt.) 

Ilość 

(a) (b) (c) (d) (e) 

1 

Zakup nowych środków trwałych - serwer typu IBM - 
1 szt. 
W ramach projektu Zamawiający planuje zakup nowego 
środka trwałego - serwer typu IBM - 1 szt. Obecnie 
posiadany sprzęt w serwerowni nie spełnia wymagań 
technicznych umożliwiających prawidłową i efektywną 
pracę w nowych warunkach.  
Minimalna konfiguracja serwera: 
serwer typu IBM  o parametrach:1xCPU, 8GB RAM, 4x 
HDD 500GB lub równoważnych 

 
 
 

 
maksymalnie do 

31/05/2014 
szt. 1 

 

 3. Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury 
technicznej i oprogramowania 

l.p
. 

Nazwa i opis Termin realizacji 

Jednostka 
miary  

(roboczodn
i) 

Ilość  

(a) (b) (c) (d) (e) 

1 

Zakup usług technicznych - instalacja i konfiguracja 
serwera, instalacja oprogramowania serwerowego - 1 
szt. 
Zadanie to jest niezbędne do realizacji projektu. 
Instalacja i konfiguracja serwera to kluczowe działania 
dla pomyślności realizowanego projektu.  

maksymalnie do 
31/05/2014 

 
 
 

rbd. 4 

2 

Zakup usług wdrożeniowych - konfiguracja i 
dostosowanie systemu typu ERP na potrzeby 
wdrożenia systemu B2B - 1 szt. 
W ramach usług wdrożeniowych zostaną 
przeprowadzone działania mające na celu 
przystosowanie obecnego systemu typu ERP do 
prawidłowej współpracy z systemem B2B. Będzie 
wymagało to opracowania procedur, szablonów oraz 
ustawień konfiguracyjnych wymaganych dla projektu. 
Opracowane rozwiązania będzie należało wprowadzić 
do systemu typu ERP, aby realizował on wszystkie 

01/06/2014 – 
30/11/2014 

 
 
 
 

rbd. 
16 
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funkcjonalności opisane w koncepcji projektowej. Do 
realizacji tego zadania niezbędna będzie bardzo dobra 
znajomość możliwości wdrażanego systemu oraz 
znajomość wewnętrznej struktury systemu, dlatego 
niezbędne jest zatrudnienie w tym celu zewnętrznej 
firmy informatycznej.  

3 

Zakup usług wdrożeniowych - wdrożenie systemu 
B2B - 1 szt. 
Usługi wdrożeniowe mają na celu przygotowanie 
Zamawiającego do eksploatacji systemu, mają pomóc 
w odpowiednim zorganizowaniu procesu wymiany 
danych oraz zadbać o prawidłowe uruchomienie całego 
procesu, mają też pomóc w zaplanowaniu optymalnego 
wykorzystania przygotowanych rozwiązań. 

 
 
 
 

01/06/2015 – 
30/11/2015 

 
 
 
 
 
 

rbd. 

 
 
 
 

30 

 

 

 

 

 4. Usługi doradcze i eksperckie 

l.p
. 

Nazwa i opis 

 
Termin realizacji  

 

Jednostka 
miary 

(roboczogo
dziny) 

Ilość 

(a) (b) (c)  (d) (e) 

1 

Zakup usług eksperckich w zakresie reinżynierii 
procesów biznesowych dotyczących projektu, 
wdrożenie systemu B2B - 1 szt. 
Efektem wykonanych usług w zakresie reinżynierii 
procesów biznesowych będzie: odpowiedź na kluczowe 
pytania dotyczące technicznych rozwiązań, ustalenie 
wszelkich niezbędnych kwestii potrzebnych do 
prawidłowej technicznie realizacji projektu, (analiza 
potrzeb przedsiębiorstwa pod kątem zakładanego 
projektu, rozpoznanie zasobów, rozpoznanie 
istniejących i planowanych procesów biznesowych, 
zaprojektowanie technicznych rozwiązań, 
zaplanowanie harmonogramu działań, wyznaczenie 
osób odpowiedzialnych, określenie zasad komunikacji, 
zaprojektowanie wzorców dokumentacji wdrożeniowej, 
przygotowanie procedur, określenie kluczowych kwestii 
("kamieni milowych") i czynników ryzyka projektu).  

 
 
 
 
 
 
 
 

maksymalnie do 
31/05/2014 

 
 
 

rbh. 
 
 

 
200 

 5. Szkolenia specjalistyczne 

l.p. Nazwa i opis 
 

Termin realizacji  
Jednostka 

miary 
(rbd.) 

Ilość 
(rbd) 

(a) (b)  (c) (d) 

1 

Zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do 
wdrożenia biznesu B2B - szkolenia dla 
Administratora - 1 szt. 
Szkolenie dla Administratora jest niezbędne dla 
samodzielnego nadzorowania systemu przez 
Zamawiającego. Szkolenie dla administratora nowego 
systemu B2B, pozwoli administratorowi uzyskać 

 
 
 

01/06/2015 – 
30/11/2015 

rbd. 4  
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Kryteria wyboru ofert:  

Kryteria obligatoryjne:  

1. Wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

2. Gotowość do realizacji zamówienia we wskazanych  terminach. 

3. Podanie ceny netto w PLN za każdy produkt z osobna oraz łącznej ceny netto. 

4. Termin ważności oferty (minimum 2 miesiące od daty wystawienia). 

 

Kryteria punktowe: Kryteria wyboru Znaczenie 

A) Łączna cena netto za wszystkie 
produkty; 

Punkty w ramach kryterium: cena będą przyznawane od 0 do 80, 
weryfikowane zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej:      

             Cmin 

kompetencje umożliwiające obsługę i rekonfigurację 
pracy systemu wdrożonego w przedsiębiorstwie. 
Wiedza administratora zminimalizuje ryzyka związane 
z wykorzystywaniem technologii informatycznych,  
a w potencjalnej sytuacji awaryjnej pozwoli na 
szybsze rozwiązanie problemu. Szkolenie przygotuje 
administratora systemu w zakresie nadzoru nad 
poszczególnymi procesami biznesowymi obsługiwanymi 
przez system. Szkolenie obejmie swoim zakresem 
informacje na temat wszystkich podstawowych 
funkcjonalności niezbędnych do podstawowego 
korzystania z oprogramowania i rozbudowane zostanie  
o zaawansowane informacje niezbędne do zarządzania 
platformą oraz utrzymania prawidłowego jej 
funkcjonowania. 

2 

Zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do 
wdrożenia biznesu B2B - szkolenia dla 
użytkowników - 1 szt. 
Szkolenie ma celu przygotowanie Zamawiającego do 
eksploatacji systemu. Użytkownicy uzyskają 
kompetencje pozwalające obsługiwać samodzielnie 
nowy system. Wiedza Użytkownika w zakresie 
funkcjonowania modułów systemu zminimalizuje 
ryzyko związane z wykorzystywaniem technologii 
informatycznych, a w potencjalnej sytuacji awaryjnej 
pozwoli na szybsze rozwiązanie problemu. Bezpośredni  
kontakt uczestników szkolenia z praktykami 
wdrożeniowymi jest okazją do wymiany doświadczeń i 
zdobycia użytecznej wiedzy. Odpowiednio 
przygotowany personel jest niezbędny, by osiągnąć 
korzyści związane z wdrożeniem systemu. Szkolenie 
obejmie swoim zakresem informacje na temat 
wszystkich podstawowych funkcjonalności systemu 
niezbędnych pracownikowi do podstawowego 
korzystania z oprogramowania. Po zakończeniu 
szkolenia pracownicy będą posiadać wiedzę na temat 
budowy, sposobu funkcjonowania oraz architektury 
podstawowych procesów biznesowych. Szkoleniem 
zostanie objętych 15 użytkowników systemu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/06/2015 – 
30/11/2015 

rbd. 3 
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Cena = ---------- x 100 x 80%, 

                Cr 

gdzie: 

Cmin – łączna cena oferty najtańszej 

Cr – łączna cena oferty rozpatrywanej 

Waga kryterium: 80% 

B) Doświadczenie Wykonawcy we 
wdrażaniu systemów B2B 

Punkty w ramach kryterium: doświadczenie będą przyznawane od 0 
do 20 na podstawie listy wykonanych wdrożeń systemów B2B,  
weryfikowane zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej: 

              W r 

Liczba pkt = ----------------- x 100 x 20% 

            W max 

gdzie: 

W max – oferta z najwyższą liczbą wdrożonych systemów B2B 

W r – liczba wdrożonych systemów B2B w rozpatrywanej 
ofercie 

Waga kryterium:20% 

 
 

 

Miejsce/sposób składania ofert: 

 

1. Osobiście w siedzibie firmy MIROX SP. Z O.O. przy ul. Harcerskiej 10, 61-011 Poznań 

2. Przesłane na adres korespondencyjny MIROX SP. Z O.O., ul. Harcerska 10, 61-011 Poznań 

3. Drogą elektroniczną na adres: joanna.kruszynska@mirox.pl  

 

 
Zastrzeżenia: 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy MIROX SP. Z O.O.  do żadnego określonego działania: 

• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy MIROX SP. Z O.O. do akceptacji 

oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy MIROX SP. ZO.O. do składania wyjaśnień czy 

powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.  

• MIROX SP. Z O.O. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki 

poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

• MIROX SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania  

ofertowego. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez podania przyczyny. 

Zamawiający nie rozpatruje ofert częściowych, oceniane będą tylko oferty kompletne 

 

Termin dostarczenia ofert upływa w dniu: 11.04.2014 r.  
 
 
 
 

mailto:joanna.kruszynska@mirox.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego nr 1/POIG 8.2/2014 - formularz ofertowy 
 

         .......................................... 

           Miejscowość i data* 

........................................ 

........................................ 

.......................................... 

Nazwa firmy i dane adresowe* 

 

 

 

Oferta dla MIROX SP. Z O.O.  

 ul. Harcerska 10, 61-011 Poznań  

 

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wdrożenia systemu B2B (nabycie wartości niematerialnych i 

prawnych,  zakup nowych środków trwałych, usługi doradcze i eksperckie oraz szkolenia specjalistyczne). 

 

1. Łączna cena netto: ......................... PLN*, w tym: 

 

 

 1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

l.p
. 

Nazwa i opis 
 

Termin realizacji  
Jednostka 

miary 
(szt.) 

Ilość  
 
Wartość netto 

(w PLN) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

1 

Zakup wartości niematerialnych i 
prawnych - oprogramowanie typu 
Microsoft SQL Server Standard 2012 - 
1 szt, 

 
maksymalnie do 

31/05/2014 
szt. 1 

 

2 

Zakup wartości niematerialnych i 
prawnych - oprogramowanie typu 
Microsoft Windows Server Standard 
2012 - 1 szt, 

 
maksymalnie do 

31/05/2014 
szt. 1 

 

3 
 

Zakup wartości niematerialnych i 
prawnych w formie oprogramowania 
niezbędnego do wdrożenia 
rozwiązania elektronicznego biznesu 
typu B2B - moduł SWD systemu 
informatycznego B2B - 1 szt, 

 
 

01/06/2014  - 
30/11/2014 

szt. 1 

 

4 

Zakup wartości niematerialnych i 
prawnych w formie oprogramowania 
niezbędnego do wdrożenia 
rozwiązania elektronicznego biznesu 
typu B2B - moduł AU systemu 
informatycznego B2B - 1 szt, 

 
 

01/06/2014  - 
30/11/2014 

 
 

szt. 

 
 
1 

 

5 

Zakup wartości niematerialnych i 
prawnych w formie oprogramowania 
niezbędnego do wdrożenia 
rozwiązania elektronicznego biznesu 
typu B2B - moduł MWD nakładka 

 
 

01/12/2014 – 
31/05/2015 

 
szt. 

 
1 
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systemu  ERP- 1 szt, 

6 

Zakup wartości niematerialnych i 
prawnych w formie oprogramowania 
niezbędnego do wdrożenia 
rozwiązania elektronicznego biznesu 
typu B2B - moduł MPD moduł 
zaawansowanego przetwarzania 
danych - 1 szt, 

 
 
 

01/12/2014 – 
31/05/2015 

 
szt. 

 
1 

 

RAZEM CENA OFERTY NETTO (PLN)*:  

 

 2. Zakup nowych środków trwałych  

l.p
. 

Nazwa i opis 
 

Termin realizacji  
Jednostka 

miary 
(szt.) 

Ilość  
 
Wartość netto 

(w PLN) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

1 
Zakup nowych środków trwałych - 
serwer typu IBM - 1 szt, 

maksymalnie do 
31/05/2014 

szt. 1 
 

RAZEM CENA OFERTY NETTO (PLN)*:  

 

 3. Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury 
technicznej i oprogramowania 

l.p
. 

Nazwa i opis Termin realizacji 

Jednostka 
miary  

(roboczodn
i) 

Ilość 

Wartość netto 
(w PLN) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

1 
Zakup usług technicznych - instalacja 
i konfiguracja serwera, instalacja 
oprogramowania serwerowego - 1 szt, 

maksymalnie do 
31/05/2014 

 
rbd. 4 

 

2 

Zakup usług wdrożeniowych - 
konfiguracja i dostosowanie systemu 
ERP na potrzeby wdrożenia systemu 
B2B - 1 szt, 

01/06/2014 – 
30/11/2014 

 
rbd.  

16 

 

3 
Zakup usług wdrożeniowych - 
wdrożenie systemu B2B - 1 szt, 

01/06/2015 – 
30/11/2015 

rbd.  
30 

 

RAZEM CENA OFERTY NETTO (PLN)*:  

 

RAZEM CENA OFERTY NETTO (PLN)*:  

 

 4. Usługi doradcze i eksperckie 

l.p
. 

Nazwa i opis 

 
Termin realizacji  

 

Jednostka 
miary 

(roboczogo
dziny) 

Ilość  

Wartość netto 
(w PLN) 

(a) (b) (c)  (d) (e) (f) 

1 

Zakup usług eksperckich w zakresie 
reinżynierii procesów biznesowych 
dotyczących projektu, wdrożenie 
systemu B2B - 1 szt, 

 
maksymalnie do 

31/05/2014 
rbh. 200 

 

 5. Szkolenia specjalistyczne  

l.p. Nazwa i opis 
 

Termin realizacji  
Jednostka 

miary 
Ilość  

Wartość netto 
(w PLN) 
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RAZEM CENA OFERTY NETTO (PLN)*:  

 

2. Doświadczenie Wykonawcy we wdrażaniu systemów B2B 

L.P.  

Nazwa i adres klienta 

 

Data wdrożenia  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

 

Oferta jest ważna do  ........................................ (minimum 2 miesiące od daty wystawienia)* 

 

 

 

 

 

 

.............................................. 

Podpis wystawcy oferty* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*informacje obligatoryjne 

(rbd.) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

1 

Zakup szkoleń specjalistycznych 
niezbędnych do wdrożenia biznesu 
B2B - szkolenia dla Administratora - 
1 szt, 

 
01/06/2015 – 
30/11/2015 

rbd. 4 

 

2 

Zakup szkoleń specjalistycznych 
niezbędnych do wdrożenia biznesu 
B2B - szkolenia dla użytkowników - 1 
szt, 

 
01/06/2015 – 
30/11/2015 

rbd. 3 

 


