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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 na dostawę systemu B2B.   

  

Zamawiający  

ARTEK Artur Żochowski 

ul. Kotarbińskiego 6/40 

03-988 Warszawa  

NIP 113-018-40-51  

  

Przedmiot zapytania ofertowego  

Przedmiotem zapytania ofertowego jest system informatyczny tylu B2B oraz system 

elektronicznej wymiany danych B2B.  

Zakłada się integrację z 2 partnerami biznesowymi.   

Procesy biznesowe typu B2B obsługiwane i automatyzowane przez system B2B są następujące:  

1. Udostępnianie stanów magazynowych towarów.  

System informatyczny Zamawiającego udostępni bieżące stany magazynowe do pobrania 

przez partnerów biznesowych za pośrednictwem usługi webowej.  

2. Udostępnianie listy oferowanych towarów.  

System informatyczny Zamawiającego udostępni aktualną listę oferowanych towarów do 

pobrania przez partnerów biznesowych za pośrednictwem usługi webowej.  

3. Składanie zamówień na produkty.  

System  informatyczny  Zamawiającego  udostępni  możliwość 

 złożenia  zamówienia bezpośrednio z systemu partnera za pomocą usługi webowej.  

4. Pobieranie informacji o stanie i terminie realizacji zlecenia.  

System odbiorcy (partnera biznesowego) będzie mógł pobrać za pomocą usługi webowej z 

systemu Zamawiającego informacje dotyczące stanu i terminu realizacji zlecenia.  

5. Pobieranie danych o fakturach i plików faktur.  

System odbiorcy (partnera) będzie mógł pobrać za pomocą usługi webowej dane o fakturach i 

pliki faktur wystawione przez Zamawiającego.   
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6. Pobieranie danych o stanie rozliczeń.  

System odbiorcy (partnera) będzie mógł pobrać za pomocą usługi webowej dane o stanie 

rozliczeń z Zamawiającym.   

7. Kreator wzorów produktowych.  

Zamwiający stworzy w ramach portalu internetowego interaktywne narzędzie dla partnerów 

biznesowych do samodzielnego zaprojektowania produktu. W pierwszym etapie będzie to 

kreator wzoru zindywidualizowanej serwetki. System będzie umożliwiał wybranie partnerowi 

dostępnych wersji logo partnera (wymiary, rozdzielczość, kolory), dostępne wymiary 

serwetek, rodzaj papieru (kolory, warstwy). Po wybraniu wszystkich parametrów niezbędnych 

do produkcji serwetki wzór w postaci pliku produkcyjnego będzie zapisany w systemie.  

8. Pracownia fleksograficzna.  

Jest to rozbudowana usługa zapewniająca komunikację pomiędzy Zamawiajacym i partnerem 

Zamawiającego - Pracownią RW. Ma ona zastąpić obecną komunikację mailową i telefoniczną 

służąca uzgodnieniu nowych wzorów produkcyjnych i przygotowaniu matryc 

fleksograficznych. W usłudze będzie wbudowany proces uzgodnienia wzoru produktowego 

pomiędzy zlecającym partnerem biznesowym, Zamawiającym i partnerem Zamawiającego, 

Pracownią RW.  

9. Monitorowanie realizacji zamówień.  

Usługa będzie polegała na umożliwieniu odbiorcy (partnerowi Zamawiającego) dostępu do 

portalu webowego, na którym będą prezentowane jego zamówienia, przewidywany termin 

realizacji oraz etapy realizacji, np. „wzór w przygotowaniu”, „przekazane do produkcji”, 

„gotowe”, „wysłane”. System będzie generował powiadomienia mailowe do odbiorcy 

dotyczące terminu realizacji zamówienia i daty wysyłki towaru. Na portalu będzie możliwość 

pobrania pliku faktury w formacie PDF. Dzięki komunikacji z systemami WF-Mag Prestiż i 

WFFaKir Prestiż będą pokazywane zapłaty za dostarczone towary. Brak zapłaty w oznaczonym 

terminie będzie skutkował wysłaniem przypominającego maila do klienta.       

  

Dodatkowo, wykonawca przeprowadzi Szkolenia specjalistyczne związane są z zapewnieniem 

obsłudze systemów sprawność poruszania się w systemie, a więc zapewnieniu poprawności 

funkcjonowania systemu i osiągnięcia zaplanowanych rezultatów projektu. Dzięki szkoleniom 

pracownicy nabędą niezbędne umiejętności w wykorzystaniu zaawansowanych technologii 

informatycznych, które są kluczowe dla osiągnięcia pełnej sprawności w realizacji procesów 

biznesowych. Szkolenia mają być przeprowadzone dla administratorów w wymiarze 8 godz. 

(przewidziane dla 2 osób) oraz dla wszystkich użytkowników w wymiarze 16 godz.  

(przewidziane dla 6 osób).   

  

  

  

  



                                                                
Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:  

Zadanie powinno zostać zrealizowane w dwóch etapach:  

1. Dostawa systemu w terminie do 26 czerwca 2015 r.  

2. Wdrożenie systemu B2B i elektronicznej wymiany danych typu B2B do 20 grudnia  

2015 r.   

3. Szkolenia: do 30 grudnia 2015 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 być złożone na formularzu  stanowiącym 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i zawierać:  

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 pieczęć firmową  

  

Termin i sposób składania ofert  

Oferty należy składać do dnia 31.01.2015 r. 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 miński 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   

    

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 12.01.2015 r..  

  

FORMULARZ OFERTOWY  

    

Dane oferenta  

1. Pełna nazwa podmiotu  

http://www.novatelecom.pl/
http://www.novatelecom.pl/
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……………………………………………..……………………..  

2. Adres  

……………………………………………….……………………  

3. Adres poczty elektronicznej  

……………………………………………………..……….……..  

4. NIP  

……………………………………………………..………..…….  

5. Nr telefonu  

…………………………………………………………………….  

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę systemu informatycznego: 

„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 ofertę:  

  

Lp.  Nazwa sprzętu  Cena netto  Cena brutto  

1  System B2B      

2  

Wdrożenie systemu i elektronicznej 

wymiany danych    

  

3  Szkolenie administratorów      

4  Szkolenie użytkowników       

 
RAZEM      

  

  

Data sporządzenia oferty:…………………………………  

  

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

  

  

  

Podpis i pieczęć Oferenta ……………………………………………………………………  


