Barcinek, 04.08.2014
(miejsce i data)

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i
innowacyjność”
Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1 A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową
na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).
Tytuł Projektu: „Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji w spółce ARF”

I. Zamawiający:
ARF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Barcinek 60
58-512 Stara Kamienica
NIP: 6110202110
II. Firma ARF Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zakup:
1. Licencja serwerowa systemu ERP – 1 szt.
Opis przedmiotu zapytania w załączniku „Specyfikacja”.
III. Oferty należy składać do 11.08.2014 pocztą (decyduje data wpływu), osobiście w siedzibie
firmy: Barcinek 60, 58-512 Stara Kamienica lub na maila: produkcja@arf.pl
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do oferty.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oferta powinna zawierać:
 dane oferenta
 datę wystawienia oferty
 wartość netto/brutto oferty wyrażona w PLN
IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 11.08.2014r.
Miejsce wykonania zamówienia: ARF Sp. z o. o., Barcinek 60, 58-512 Stara Kamienica
VI. Sposób obliczania ceny:
Cena oferty powinna zawierać wycenę wszystkich kosztów związanych z przedmiotem zamówienia z
uwzględnieniem ewentualnych rabatów.
Wymaga się podania ceny netto oraz wysokości podatku VAT.

VII. Kryterium oceny ofert stanowi: cena 100%
VIII. Wybór oferenta
Beneficjent projektu wskaże oferenta, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia
kryterium przyjętego w niniejszym zapytaniu.
Postępowanie zostanie uznane za ważne wówczas, gdy w odpowiedzi, gdy na zapytanie ofertowe
wystosowane przez Beneficjenta projektu wpłynie co najmniej 1 ważna oferta.
IX. Pozostałe
Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia wskazania oferenta bez
podania przyczyny.
Osoba do kontaktu: Bartosz Oblicki, tel. 785837788
Załączniki do zapytania:
1. Specyfikacja (1 strona)
2. Formularz ofertowy ( 1 strona)

Specyfikacja:

1. Licencja serwerowa systemu ERP – 1 szt.
Minimalne parametry systemu ERP:
System do komunikacji i zarządzania wymianą informacji i danych. Dane obustronnie przekazywane
między ARF Sp. z o.o. a klientami z wykorzystaniem webserwisów. System oparty na architekturze
oprogramowania klient – serwer. Logowanie do aplikacji realizowane za pomocą loginu i hasła,
komunikacja klienta z ARF Sp. z o.o. odbywać się będzie z wykorzystaniem Modułu Platforma www.
Klienci po zalogowaniu się do systemu mają uzyskać dostęp do wszelkich informacji dotyczących
realizowanych zamówień m.in. oferty , cenniki, zamówienia, statusy złożonych zamówień i zamówień
historycznych, zlecenia w produkcji, wątków konwersacji wraz z historią uzgodnień i naniesionych w
zamówieniach zmianach, dokumentach sprzedażowych oraz historii wystawionych dokumentów, ma
również analizować rozrachunki pomiędzy ARF Sp. z o.o. a klientami umożliwiając sprawdzenie
statusu swoich wzajemnych zobowiązań.
W celu zabezpieczenia danych, zarówno wysyłanych jak i odbieranych przez system, wymaga
zastosowania technologii szyfrowanego połączenia SSL (Secure Socket Layer).
System powinien zostać oparty o architekturę wielowarstwową: Model-Widok- Kontroler przy
wykorzystaniu technologii takich jak: Mybatis, Guice, Guice-Mybatis, JSF/PrimeFaces. Technologia
Mybatis odpowiada za "kontakt" z bazą danych, za zapytania SQL oraz mapowanie struktury. Do
przechowywania i przetwarzania danych gromadzonych w systemie należy zastosować relacyjną bazę
z interfejsem SQL, w architekturze klient-serwer jako gwarancją wysokiej odporności bazy danych
na wszelkie awarie stanowisk sieciowych.
Moduły systemu ERP:
1. Moduł Platformy www
Moduł Platforma www będzie aplikacją dostępną z poziomu przeglądarki internetowej dla klientów
ARF Sp. z o.o., którzy otrzymają do niej dostęp (login, hasło). Dzięki platformie klienci będą mieli
dostęp do wszystkich aktualnych i archiwalnych dokumentów, które były wystawione dla danego
klienta. Platforma będzie działa w architekturze trójwarstwowej w oparciu o klienta
przeglądarkowego. Platforma umożliwi elektroniczny dostęp do informacji związanych z wspólnie
realizowanymi zamówieniami on-line.
2. Moduł Administratora
Moduł przeznaczony do administrowania systemem umożliwia przydzielenie poszczególnym
użytkownikom systemu praw dostępu do modułów, opcji i funkcji. Pozwala określić kompetencje
grup operatorów systemu i zakres ich pracy.
3. Moduł Zarządzania Produkcją
Moduł pozwoli określić terminy realizacji zamówień realizowanych przez ARF Sp. z o.o.. Dzięki
połączeniu z modułem Platformy www stworzona zostanie funkcjonalność e-Produkcja umożliwiająca
klientom zlecanie na produkcję do ARF Sp. z o.o.. Moduł umożliwi dokonywanie wycen,
prognozowanie terminów wykonania zamówienia klienta oraz podglądu statusu zleceń produkcyjnych
w czasie rzeczywistym (dzięki integracji poprzez moduł obsługi paneli meldunkowych produkcji z
urządzeniami). Moduł umożliwi klientom wizualizację statusów poszczególnych zamówień
produkcyjnych; zlecenia w przygotowaniu, w toku, zakończone. Moduł umożliwi automatyczne
przypisanie zamówienia do klienta.
4. Moduł obsługi paneli meldunkowych (e-produkcja bez papieru)

Moduł umożliwi automatyczną rejestrację w systemie ERP zdarzeń w czasie rzeczywistym, reagując
na zdarzenia zachodzące w procesie produkcyjnym i monitorując ich realizację. Podstawową
funkcjonalnością modułu jest integracja systemu z urządzeniami - panelami dotykowymi, za pomocą
których w sposób elektroniczny będzie rejestrowany postęp wykonywania zlecenia produkcyjnego
dla klienta. Informacje wprowadzane za pośrednictwem paneli dotykowych będą przetwarzane i
wiązane w odpowiedni sposób oraz udostępniane w systemie dla klientów w czasie rzeczywistym –
aktualizacja statusów on-line.
5. Moduł Handlowo - Magazynowy
Moduł pozwoli na pełną obsługę sprzedaży produktów w systemie, rozbudowane struktury tworzenia
macierzy rabatowej, przeliczniki opakowań, a także indywidualne cechy zasobów – partii towaru,
zaawansowane definiowane cenniki, mechanizmy zarządzania progami rabatów dla grup klientów.
Zapewni szybki dostęp do kartotek kontrahentów i towarów oraz usprawni transakcje handlowe.
6.Moduł CRM zarządzanie kontaktami
Moduł rozwinie funkcjonalność systemu w zakresie współpracy z klientami. W module
archiwizowane będą wszelkie wątki konwersacyjne w procesach świadczenia usług między ARF Sp. z
o.o. a klientem. Moduł pozwoli na zarządzanie kontaktami z klientami, automatyczne przypominanie
i powiadamianie o wspólnych zadaniach.
Ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz liczbę użytkowników – pracowników ARF Sp. z o.o., a
także ceny dostępnych rozwiązań przewidziano nabycie licencji serwerowej tzn. modułów bez limitu
użytkowników.

......................…, dnia ... ... ...
Oferta dla:
ARF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Barcinek 60
58-512 Stara Kamienica
OFERTA CENOWA
Nazwa firmy: ………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………
NIP …………………………………………………………………………
Regon ………………………………………………………………………
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe firmy ARF Sp. z o. o. składam ofertę cenową:
Nazwa
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
1. Licencja serwerowa systemu ERP –
1 szt.
Razem
Oferent oświadcza, że:
- oferowane rozwiązanie obejmuje wszystkie funkcjonalności wskazane w specyfikacji będącej
załącznikiem do zapytania ofertowego.
- uzyskał wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej
oferty.
- jest związany niniejszą ofertą przez okres …… dni od dnia jej złożenia.

.........................................
Podpis/pieczątka firmowa

