
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Warszawa, dnia 01.08.2014 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa 

systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji z partnerami 

biznesowymi”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. Wspieranie 

wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, zapraszamy do składania ofert nawykonanie 

analizy przedwdrożeniowej. 

 

Zamawiający 

ARTEK Artur Żochowski 

ul. Kotarbioskiego 6/40 

03-988 Warszawa 

NIP 113-018-40-51 

 

 

Przedmiot zapytania ofertowego 

Przedmiotem zapytania ofertowego jestwykonanie analizy przedrealizacyjnej planowanego do 

opracowania systemu B2B.  

Utworzony system umożliwid ma elektroniczna wymianę informacji pomiędzy Wnioskodawcą, 

a jego głównymi kontrahentami, w tym zarówno odbiorcami, jak i dostawcami oraz umożliwid 

świadczenie usług w trybie SaaS pozostałym kontrahentom przedsiębiorstwa. 

Systemem B2B objętemają zostad 3 przedsiębiorstwa: Wnioskodawca oraz 2 przedsiębiorstwa 

współpracujące.  

Planowany do wdrożenia system obejmowad ma następujące procesy biznesowe: 

1. Udostępnianie stanów magazynowych towarów. 

2. Udostępnianie listy oferowanych towarów. 

3. Składanie zamówieo na produkty. 

4. Pobieranie informacji o stanie i terminierealizacji zlecenia. 

5. Pobieranie danych o fakturach i plików faktur. 

6. Pobieranie danych o stanie rozliczeo. 

7. Kreator wzorów produktowych. 

8. Pracownia fleksograficzna. 

9. Monitorowanie realizacji zamówieo. 

Analiza zawierad ma w szczególności: 

1. Analizę i ocenę potencjału Firmy ARTEK w zakresie infrastruktury IT oraz 

oprogramowania; 
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2. Analizę i ocenę potencjału partnerów biznesowych -  w zakresie infrastruktury IT oraz 

oprogramowania; 

3. Opis rozwiązao organizacyjnych, technicznych i informatycznych, służących do 

zaprojektowania rozwiązao w ramach systemu oraz wymiany danych pomiędzy 

firmami; 

4. Przygotowanie założeo architektury systemu B2B; 

5. Przygotowanie koncepcji usług webowych będących podstawą wymiany danych w 

ramach biznesu typu B2B 

 

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego: 

Termin wykonania: 19.12.2014 r. 

 

Kryteria wyboru ofert 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium 100% cena. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty: 

I. Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie muszą byd złożone na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i zawierad: 

1. Dane oferenta: 

a) pełna nazwa podmiotu 

b) adres 

c) adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu 

d) NIP 

2. Datę sporządzenia oferty 

3. Cenę netto oraz cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie  

z niniejszym zapytaniem 

4. Datę ważności oferty (nie mniej jak 14 dni) 

5. Podpis i pieczęd firmową 

 

Termin i sposób składania ofert 

Oferty należy składad do dnia15.08.2014r. do godz. 18:00 w formie elektronicznej na adres 

bibula@bibula.pl, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w miejscu prowadzenia 

działalności w Długiej Kościelnej 75 (05-074), gm. Halinów, powiat mioski w godz. 8-16.  

 

Zapytanie ofertowe zamieszono również na stronie internetowej: www.bibula.pl 

 

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: 

Artur Żochowski 

tel.+48 601 243 218 

email:bibula@bibula.pl 

  

mailto:bibula@bibula.pl
http://www.novatelecom.pl/
mailto:bibula@bibula.pl
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 01.08.2014 r. 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
  
Dane oferenta 

1. Pełna nazwa podmiotu 

……………………………………………..…………………….. 

2. Adres 

……………………………………………….…………………… 

3. Adres poczty elektronicznej 

……………………………………………………..……….…….. 

4. NIP 

……………………………………………………..………..……. 

5. Nr telefonu 

……………………………………………………………………. 

 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofertna wykonanie analizy przedwdrożeniowej -w 
ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa 
ARTEK w celu integracji z partnerami biznesowymi”,współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, składamy poniższą 
ofertę cenową: 
 

Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto 

Analiza przedwdrożeniowa, zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym z 

dnia 01.08.2014 r. 

  

 
 
Data sporządzenia oferty: 
Data ważności oferty: 
 
 
 
Podpis i pieczęd Oferenta …………………………………………………………………… 


