Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/UE/2012
z dnia 19.10.2012 r.
w związku z realizacją projektu pn.
„Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe i usprawniającego
zarządzanie nimi”
realizowanego przez:
„Schlösser - Heiztechnik Gruppe Polska”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
ogłasza się nabór ofert na:
realizację zadań wchodzących w skład projektu,
obejmujących dostawy, usługi i szkolenia

1. Zamawiający:
„Schlösser - Heiztechnik Gruppe Polska”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Przełęcz 27
60-115 Poznań

2. Sposób uzyskania szczegółowych informacji dot. zamówienia:
Osoba do kontaktu: Urszula Zwierzyńska
tel.: 61 8399260
e-mail: ksiegowosc@schlosser.com.pl
adres: ul. Przełęcz 27, 60-115 Poznań

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Realizacja projektu ma charakter złożony, wybrany w ramach postępowania Wykonawca
zobowiązany będzie dostarczyć następujące elementy projektu:
A) Dostawa wartości niematerialnych i prawnych
- licencje SAP Business One Limited (licencjonowane na użytkownika nazwanego) - 9 szt.
- licencje SAP Business One Professional (licencjonowane na użytkownika nazwanego) - 9 szt.
- licencja R2płatnik SBO (do 100 pracowników, 1 firma, 1 użytkownik, koszty, akord, RCP, HR,
www) - 1 szt.
- licencja R2środki SBO (do 200 środków, 1 firma, 1 użytkownik) - 1 szt.
- licencje na aplikację mobilną (wsparcie procesów produkcji) - 7 szt.
- moduł w postaci internetowej platformy B2B - 1 szt.
B) Analizy przygotowawcze i usługi doradcze
- analiza przedwdrożeniowa dla systemu informatycznego B2B - 1szt.
- usługa ekspercka w postaci audytu powdrożeniowego dla wdrożonego systemu informatycznego 1 szt.
C) Usługi informatyczne i technicznych związane z instalacją infrastruktury technicznej i
oprogramowania
- usługa instalacyjna obejmująca konfigurację i uruchomienie systemu w środowisku docelowym,
migrację danych, integrację formatów plików dla potrzeb standardu EDI oraz integrację z
systemami partnerów - 1 szt.
D) Przeprowadzenie szkolenia
- szkolenie w zakresie korzystania z systemu B2B dla wszystkich użytkowników po stronie
Wnioskodawcy - 1 szt.
E) Dostawa środków trwałych
-kolektory danych do działu produkcji - 7 szt.
-monitory LCD z wbudowanym komputerem i systemem operacyjnym do hali produkcyjnej - 7 szt.

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 30.04.2013 r.
4. Kryteria oceny ofert:

LP

KRYTERIUM

1.
CENA
RAZEM

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

100 pkt
100 pkt
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Sposób dokonywania oceny:
OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA POD WZGLĘDEM ŁĄCZNEJ CENY NETTO:
uznaje się, że kryterium jest spełnione w 100% i przyznaje się 100 pkt
KOLEJNE OFERTY OCENIONE POD WZGLĘDEM ŁĄCZNEJ CENY NETTO:
Druga w kolejności pod względem najniższej łącznej ceny netto: uznaje się, że kryterium jest
spełnione w 99% i przyznaje się 99 pkt
Trzecia w kolejności pod względem najniższej łącznej ceny netto: uznaje się, że kryterium jest
spełnione w 98% i przyznaje się 98 pkt.
Każda kolejna oferta z uszeregowanych pod względem najniższej łącznej ceny netto: uznaje się, że
kryterium jest spełnione w odpowiednim % i tym samym przyznaje się adekwatną liczbę punktów,
zgodnie z powyżej przedstawionym schematem.

5. Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba firmy: „Schlösser - Heiztechnik Gruppe Polska” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Przełęcz 27

60-115 Poznań
Oferty zgodne ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania w
formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
6. Pozostałe informacje:
Wybór dostawców nastąpi w oparciu o najbardziej korzystne ekonomicznie oferty, z
zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji. Projekt jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zamawiający zastrzega możliwość składania ofert jedynie obejmujących pełen zakres
przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

