
 

  

 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską realizowany w ramach Działania 8.2 POIG 
pn. „Wdrożenie systemów automatyzujących współpracę z kooperantami biznesowymi 

firmy Docufield”, numer umowy UDA-POIG.08.02.00-30-077/13-00 

Docufield Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Polska 114, 60-401 Poznań, 

tel. +48 61 666 29 80 
www.docufield.com 

 

 
 

Poznań, dnia 13 czerwca 2014 

 
 
 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/06/2014 

 

na 
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Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach Działania 8.2 POIG pn. „Wdrożenie systemów 

automatyzujących współpracę z kooperantami biznesowymi firmy Docufield”, numer umowy UDA-

POIG.08.02.00-30-077/13-03. 
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§ 1 Zamawiający 
 
Zamawiającym jest: 
 
Docufield Sp. z o.o. Sp. komandytowa 
ul. Polska 114 
60-401 Poznań 
tel. 61 666 29 80 
fax. 61 666 29 50 
NIP 779-23-78-768 
zamowienia@docufield.com 
 
 
Ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym zamieszczono na stronie: www.docufield.com oraz w siedzibie 
firmy przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu. 
 
§ 2 Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, wdrożenie i powdrożeniowe wsparcie przy utrzymaniu 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem typu B2B (dalej: System) w ramach 
projektu pn. „Wdrożenie systemów automatyzujących współpracę z kooperantami biznesowymi 
firmy Docufield” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  
System będzie projektem biznesowym z narzędziem informatycznym w tle, służącym usprawnieniu 
szerokiego zakresu działalności operacyjnej Zamawiającego oraz jego partnerów biznesowych, 
zarówno klientów jak i dostawców (dalej: Partnerzy). Głównym zadaniem aplikacji jest gromadzenie  
i przetwarzanie wszelkich danych powstających w wyniku prowadzenia bieżącej działalności, w celu 
ich wykorzystania do celów optymalizacji skuteczności, wydajności i jakości obsługi Partnerów. 
System ponadto pełnić ma funkcję platformy komunikacyjnej pomiędzy Zamawiającym oraz 
Partnerami. Aplikacja ma na celu dostarczanie kadrze zarządzającej Zamawiającego wygodnych 
narzędzi monitoringu i raportowania zakresu działalności objętej Systemem i stanowić ma centralną 
bazę wiedzy łatwą do zarządzania, przetwarzania oraz zabezpieczenia. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż licencji oraz realizację usług obejmujących swoim 
zakresem: prace przedwdrożeniowe (analiza przedwdrożeniowa), prace wdrożeniowe (wykonanie 
Systemu, testy), szkolenia użytkowników oraz dostarczenie dokumentacji (instrukcje użytkowników). 
 
Szczegółowy opis zakresu funkcjonalności oraz wdrożenia zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego. 
 
§ 3 Informacje o postępowaniu 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

mailto:zamowienia@docufield.com
http://www.docufield.com/
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3. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania części lub całości zamówienia 
podwykonawcom, tj. całość zamówienia powinna być wykonania przez Wykonawcę, któremu 
udzielono zamówienia. 
 
 

§ 4 Termin wykonania zamówienia 
 
Realizacja przedmiotu zamówienia jest podzielona na etapy określone w Załączniku Nr 1 do Zapytania 
ofertowego i winna zostać zakończona w następujących terminach: 
 

Etap Przedmiot wdrożenia Data zakończenia wdrożenia 

1 CRM – Handel 30.09.2014 

2 ERP  30.11.2014 

3 CRM – Serwis 31.03.2015 

 
 
§ 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 
Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz 

konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
(pełnomocnictwo może wynikać z treści umowy konsorcjum). 

2) Dokument pełnomocnictwa powinien być przedłożony w oryginale lub kserokopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 
występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem, 

4) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
5) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w 

miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

6) Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem 
umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących 
wspólnie. 

 
Informacje formalne i oświadczenia konieczne do przedstawienia przez Wykonawcę w celu 
dokonania oceny spełniania wymogów udziału w postępowaniu: 
 
I. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni złożyć 

następujące dokumenty formalne i oświadczenia: 
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a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) Aktualne zaświadczenie(-a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

c) Aktualne zaświadczenie(-a) z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

d) Aktualną(-e) informację(-e) z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną(-e) nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzającą brak podstaw do wykluczenia 
Wykonawcy. Zamawiający uzna informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
oraz art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. Prawo zamówień publicznych 
składaną w postępowaniach publicznych. Zamawiający z postępowania wykluczy: 

1. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

2. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

3. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

4. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
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w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 
roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku; 

7. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerska, spółką komandytową, 
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, 
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.  

e) Aktualną(-e) informację(-e) z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą podmiotów zbiorowych 
wystawioną(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
potwierdzającą brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy. Zamawiający uzna informację z KRK 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. Prawo zamówień 
publicznych składaną w postępowaniach publicznych. Zamawiający z postępowania wykluczy: 

1. podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania sie o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 

f) Oświadczenie o posiadaniu zasobów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z 
par. 5.II,  

g) Oświadczenie o niepozostawaniu w postępowaniu upadłościowym, 
h) Listę wykonanych w ostatnich 5 latach kalendarzowych wdrożeń zintegrowanego systemu CRM - 

ERP typu B2B analogicznych do przedmiotu niniejszego zapytania w przedsiębiorstwach o profilu 
handlowo usługowym (serwis), 

i) Pięć listów referencyjnych z wdrożeń systemu CRM - ERP typu B2B w przedsiębiorstwach o 
profilu handlowo – usługowym (serwis) zrealizowanych w ostatnich 3 latach, 

j) Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,  

k) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy: 
1. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postepowania; 
2. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
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3. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.4), złożyli 
odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania 
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

 
II. Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
 

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania. 

2. Dysponowanie zespołem zdolnym do wykonania zamówienia, który posiada kwalifikacje 
zawodowe oraz będzie odpowiedzialny m.in. za prawidłową realizację zamówienia i kontrolę 
jakości jego wykonania, w tym: 

a) co najmniej dwoma kierownikami projektu, z których jeden będzie odpowiadać za nadzór i 
koordynację prac projektowych spełniającym następujące wymagania: 
 posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 3-ch projektów realizowanych w 

metodyce PMI lub podobnej, 
 posiada minimum 5 letnie doświadczenie w nadzorowaniu zespołów projektowych, 
 posiada wiedzę w zakresie technologii, których wykorzystanie zaplanowano w projekcie. 

b) co najmniej pięcioma konsultantami posiadającymi kwalifikacje oraz doświadczenie 
zawodowe w zakresie projektowania systemów informatycznych spełniającymi łącznie 
poniższe wymagania: 
 każda posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu i 

wdrażaniu systemów informatycznych, w tym: 
- co najmniej jedna posiada doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania systemów 
klasy ERP, CRM, 
- co najmniej jedna uczestniczyła w roli konsultanta lub Analityka Systemowego w co 
najmniej 3 projektach, 
-co najmniej jedna posiadająca kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe z zakresu 
projektowania i wytwarzania interfejsu aplikacji internetowych lub usług modułowych 
pracującej w środowisku sieciowym z wykorzystaniem dostępu jedynie przez 
przeglądarkę, 
- co najmniej dwie osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie 
wytwarzania kodu portali/aplikacji internetowych, programowania aplikacji 
internetowych oraz brały udział w co najmniej jednym wdrożeniu systemu 
informatycznego w roli programisty aplikacji internetowych z wykorzystaniem 
technologii przewidzianych w projekcie będącym przedmiotem niniejszego 
postępowania, 
- co najmniej jedna osoba posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania 
systemów bezpieczeństwa.  

 
Konsultanci biorący udział w projekcie, w trakcie jego realizacji dostępni będą osobiście dla 
Zamawiającego w jego siedzibie zgodnie z przyjętym harmonogramem.  
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§6 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami 

 
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 
Waldemar Sikorski, Joanna Rzeska 
e-mail: zamowienia@docufield.com 
 
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane będą drogą elektroniczną. Wskazanym jest powołać się na numer postępowania.  
 
Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres 
Zamawiającego: 
 
Docufield Sp. z o.o. Sp. komandytowa 
ul. Polska 114 
60-401 Poznań 
e-mail: zamowienia@docufield.com 
 
 
§ 7 Termin związania ofertą 
 

1. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

4. Brak zgody Wykonawcy, o której mowa w ust. 3, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. 
 
 

§ 8 Opis sposobu przygotowania ofert 
 
Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu 
ofertowym, w języku polskim i w formie pisemnej lub elektronicznej. 

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub 
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Oferta musi zawierać formularz oferty sporządzony i wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, w tym zawierać datę jej sporządzenia, adres lub 
siedzibę Wykonawcy, numer telefonu kontaktowego, NIP oraz pieczęć firmową. 

mailto:zamowienia@docufield.com
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Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie, 
zbindowanie). Koperta wewnętrzna winna posiadać oznaczenie: 

 
„Wdrożenie systemów automatyzujących współpracę z kooperantami biznesowymi firmy 

Docufield”, znak sprawy: Zapytanie Ofertowe nr 1/06/2014. 
 

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej 
strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z 
załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 
 

Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

Cenę oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN, w wartości netto, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent. 

 
§ 9 Miejsce, termin oraz sposób składania ofert 
 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Polskiej 114 w Poznaniu, 60-401. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 18.06.2014 o godzinie 24:00. 
3. Dotrzymanie terminu złożenia oferty zostanie zachowane poprzez jej wysłanie  

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@docufield.com, pod 
warunkiem jej dostarczenia w wersji papierowej w terminie do 24.06.2014 do siedziby 
Zamawiającego. 

4. Oferty złożone poza trybem określonym w pkt 3 powyżej nie będą rozpatrywane. 
5. Decyduje data wpływu Oferty. 
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

 
 
§10 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z  
        podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium: 

Cena netto za całość przedmiotu zamówienia  –  100 % 
 

Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 100 pkt, a każda następna odpowiednio zgodnie ze 
wzorem: 
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§ 11 Wybór najkorzystniejszej oferty i sposób powiadomienia Wykonawców 
 

1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wymogów określonych w zapytaniu 
ofertowym. 

2. Oferta, która przedstawiać będzie najwyższy wynik po zsumowaniu punktów za poszczególne 
kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie 
z ilością uzyskanych punktów. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała sumarycznie największą 
liczbę punktów. 

4. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali 
się o udzielenie zamówienia. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert, w tym również wyjaśnień dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość zaproponowanej ceny. 

6. Niezłożenie wyjaśnień przez Wykonawcę, skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 
7. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej złożonych ofert takiej samej liczby punktów 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia postępowania ofertowego 
bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert, jak również do unieważnienia postępowania 
ofertowego na każdym etapie jego trwania, bez podania przyczyny. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z Wykonawcami. 
 

§ 12 Przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy: 

 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia; 

 konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucjami 
Zarządzającą, Pośredniczącą I i II stopnia, a także innymi instytucjami, które na podstawie 
przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia lub we wniosku o dofinansowanie 
Projektu; 

 konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub wytycznych i zaleceń Instytucji 
Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w zakresie 
sprawozdawczości; 

 wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 
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§ 13 Załączniki 

 
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, harmonogram wdrożenia 
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy  
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Załącznik nr 1 - Opis funkcjonalności i zakresu wdrożenia Systemu oraz harmonogram 

 

1. Wstęp 
 
W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie inwestycji polegającej na dostarczeniu narzędzi 
służących automatyzacji wymiany danych oraz koordynacji mechanizmów współpracy w zakresie 
skutecznej i efektywnej wymiany danych, informacji, wiedzy i kompetencji oraz integracji wszystkich 
tych składowych w ramach obecnie funkcjonujących systemów informatycznych Zamawiającego oraz 
jego partnerów biznesowych. Efektem wdrożenia innowacyjnego rozwiązania mającego charakter 
narzędzia informatycznego będzie udrożnienie kanałów komunikacji poprzez automatyzację procesu 
ich wymiany, wprowadzenia standardów w zakresie formatów wymiany informacji oraz zapewnienie 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa, poufności oraz kontroli dostępu w zakresie ich przetwarzania. 
Jednocześnie, w sposób równoległy do wdrażania aplikacji w postaci systemu B2B przeprowadzone 
zostaną działania organizacyjne w zakresie optymalizacji procesów realizowanych przez 
Zamawiającego oraz jego Partnerów celem maksymalizacji korzyści dostarczanych przez nowe 
narzędzia. W konsekwencji tychże działań inwestycja umożliwi połączenia procesów Zamawiającego  
i jego Partnerów, które w efekcie doprowadzą do zwiększenia efektywności wspólnie 
podejmowanych działań, uzyskania efektu synergii oraz wzmocnienie pozycji rynkowej.  
 
System, który powstanie w ramach niniejszych działań, będzie projektem biznesowym z narzędziem 
informatycznym w tle, służącym usprawnieniu szerokiego zakresu działalności operacyjnej 
Zamawiającego i jego Partnerów. Głównym zadaniem aplikacji będzie wprowadzanie mechanizmów 
integrujących obecną działalność Zamawiającego, wprowadzenie narzędzi do wspólnego 
gromadzenia, przetwarzania i wymiany informacji, platformy do wspólnych rozliczeń oraz narzędzi 
wspomagających, służących optymalizacji skuteczności, wydajności i jakości współpracy. 
  
System ponadto pełnić będzie funkcję wielopłaszczyznowej platformy komunikacyjnej pomiędzy 
Zamawiającym i Partnerami z uwzględnieniem rozwiązań bezpiecznej wymiany informacji, oraz 
szeregu dodatkowych mechanizmów wspomagających procesy rozliczeniowe i bezpieczeństwo. 
Aplikacja pozwoli dostarczyć kadrze zarządzającej wygodnych narzędzi monitoringu i raportowania 
zakresu działalności objętej Systemem współpracy. Stanowić ma ona również centralną bazę wiedzy 
– łatwą do zarządzania, przetwarzania oraz zabezpieczenia. 
 
Projekt realizowany będzie w podziale na etapy, które pozwolą wdrażać poszczególne 
funkcjonalności objęte projektem już w trakcie jego realizacji, bez oczekiwania na zakończenie całości 
prac. Pozwoli to skrócić czas oczekiwania na rezultaty projektu oraz wcześniej uzyskać pierwsze 
korzyści płynące z jego wdrażania. Współpraca z Wykonawcą rozwiązania odbywać będzie się w 
trakcie realizacji projektu w każdym z etapów wg cyklu PDCA w celu wypracowania 
zoptymalizowanego, charakteryzującego się wysoka jakością rozwiązania, całkowicie dostosowanego 
do potrzeb Zamawiającego oraz jego Partnerów oraz ich modelu współpracy. Zamknięcie każdego z 
etapów kończyć będzie się faza testów rozwiązania u Zamawiającego w momencie, w którym nie 
będzie on wnosił zastrzeżeń co do dostarczonego rozwiązania. W przypadku wystąpienia uwag przez 
Zamawiającego lub tez niepomyślnych wyników testów samego wdrożenia czy też poziomu integracji 
z obecnymi systemami, Wykonawca rozpocznie kolejny cykl, w celu wprowadzenia niezbędnych 
poprawek i doprowadzenia do pełnej zgodności. 
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2. Obszary i funkcjonalność Systemu. 
 

2.1. Ogólna specyfikacja wymogów obligatoryjnych Systemu. 
 
 Zamawiający prowadzi swoją działalność w oparciu o projektowe podejście do realizowanych 

przedsięwzięć. Oznacza to, iż System, w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć tego 
wymagających, zarówno zewnętrznych (np. realizacja zawieranych z klientami kontraktów na 
sprzedaż sprzętu lub usług), jak również wewnętrznych (np. impreza targowa, remont 
urządzenia), zwanych dalej projektami, musi zapewniać: 

 możliwość tworzenia odrębnych obiektów kontrolingowych oraz rejestrowania na 
nich wszystkich związanych z nimi kosztów (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz 
przychodów; 

 możliwość rejestracji warunków współpracy z klientami (SLA), stanowiących 
podstawę do realizacji procesów workflow i alertowania; 

 możliwość kompleksowej ewidencji czasu pracy pracowników, ewidencji przebiegu 
pojazdów oraz ich rozksięgowywania na projekty; 

 możliwość tworzenia zestawień i raportów ilościowo – finansowych wg projektów 
będących podstawą analiz; 

 możliwość planowania kosztów i przychodów zarówno na poziomie kategorii 
kosztów i stanowisk kosztowych, jak również indywidualnie dla każdego pracownika 
według kategorii roboczogodzin; 

 możliwość stosowania hierarchii różnorodnych stawek (wewnętrznych i 
zewnętrznych). 

 System musi zapewniać integrację w zakresie wymiany danych i informacji pomiędzy 

poszczególnymi częściami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, a także partnerami biznesowymi 

(klientami i dostawcami) Zamawiającego; 

 System musi zapewniać możliwość generowania i wymiany danych (dokumentów i 

informacji) z partnerami biznesowymi w formacie xml, xls, pdf; 

 System musi zapewniać możliwość definiowania oraz modyfikacji procesów przepływu pracy 
workflow; 

 System musi obejmować obszary rozwiązania back-office, opartego o jedną bazę danych, w 

szczególności: 

 księgowości finansowej i controllingu;  

 sprzedaży i zamówień sprzedaży; 

 gospodarki magazynowej;  

 zarządzania projektami jako podsystemu kontroli kosztów i przychodów w obszarach 

inwestycji i projektów specyficznych. 

 System musi obejmować obszary rozwiązania BPM (Business Process Managemet), 

pracującego przez przeglądarkę internetową, w obszarze zarządzania dokumentacją (z 

możliwością integracji z e-mailem), zarządzania procesami, zarządzania klientami i CRM, 
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zarządzania serwisem. Z uwagi na ukierunkowanie Zamawiającego na nowoczesność i 

innowacyjność, rozwiązanie takie powinno być uznanym produktem na świecie; 

 Infrastruktura IT dla Systemu:   

 środowisko Windows, MS SQL Serwer, 

 współpraca z MS Office, 

 możliwość zapisywania danych i dokumentów z aplikacji MS Office bezpośrednio  
do Systemu. 
 

 Dostęp do systemu:  

 CRM handel: logowanie do aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej, 
aplikacja na urządzenia mobilne (systemy: Android, Windows Phone, IOS); 

 CRM serwis: logowanie do aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej, 
aplikacja na urządzenia mobilne (systemy: Android, Windows Phone, IOS); 

 ERP: pulpit zdalny, środowisko Windows. 

 Uprawnienia – System musi zapewniać możliwość elastycznego nadawania uprawnień 
użytkownikom we wszystkich obszarach;  

 Dokumenty: 

 szablony dokumentów - System musi zapewniać możliwość tworzenia wszelkich 
dokumentów (oferty, dokumenty magazynowe, faktury sprzedaży, karty pracy, 
delegacje, wnioski urlopowe) oraz ich elastycznej migracji (import/export) z/do MS 
Office; 

 System musi zapewniać możliwość dołączania dokumentów zewnętrznych 
(zamówienia od klientów, umowy z klientami) oraz dołączania skanów dokumentów 
źródłowych do dokumentów systemowych, ich archiwizacji oraz bezpośredniego 
dostępu do nich z poziomu dokumentów systemowych; 

 Migracja danych - System musi zapewniać możliwość elastycznej migracji danych;  

 System musi zapewniać możliwość jego rozbudowy o funkcjonalność wykorzystania podpisu 
elektronicznego; 

 Sklep internetowy – opcja rozbudowy Systemu o sklep internetowy jako zintegrowaną część 
Systemu. 
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2.2. Szczegółowa specyfikacja wymogów obligatoryjnych Systemu  
w podziale na obszary funkcjonalne.  

 

2.2.1. CRM 
 
Główne zadania: 
 

 Zapewnienie sprawnej komunikacji między partnerami biznesowymi a działem obsługi 
serwisowej i działem sprzedaży Zamawiającego; 

 Usprawnienie realizacji procesów sprzedaży oraz serwisu;  

 Scentralizowanie dostępu do wszelkich informacji dotyczących partnerów biznesowych 
Zamawiającego;  

 Gromadzenie i przetwarzanie wszystkich danych odnoszących się do potencjalnych klientów, 
partnerów biznesowych, a także projektów, kontaktów, dokumentów i zleceń; 

 Udzielanie kierownictwu kompleksowej i czytelnej  informacji zarządczej dotyczącej 
partnerów biznesowych, realizacji procesu sprzedaży, serwisu za pośrednictwem raportów.  

 
Szczegółowe funkcjonalności: 
 

 Zarządzanie projektowe – System musi zapewniać  możliwość wyodrębniania obiektów 
kontrolingowych dla realizowanych projektów, zarządzanie wszystkimi zaangażowanymi w 
nie zasobami: od pracowników i urządzeń, aż po materiały - przypisywanie zaangażowanych 
w realizację projektu zasobów wraz z elastycznym systemem ograniczania dostępu wyłącznie 
do osób włączonych do realizacji projektu (zarządzanie uprawnieniami); 

 Zarządzanie przepływem pracy (workflow) - zarządzanie komunikacją wewnętrzną w 
organizacji oraz realizacją wszelkich procesów wewnątrz organizacji Zamawiającego, 
związanych zarówno z operacyjną działalnością biznesową (np. zlecenia zakupu, zamówienia 
sprzedaży, delegacje, karty pracy), jak również i administracyjną (np. wnioski urlopowe), 
realizacja komunikacji wewnętrznej w organizacji Zamawiającego (zlecanie zadań, wymiana 
informacji o kliencie), np.: 

 rejestracja w Systemie wybranych zdarzeń generuje zaplanowanie kolejnych zadań 
np. zarejestrowanie zdarzenia pt. zapytanie klienta o ofertę handlową powoduje 
wygenerowanie zadania dla pracownika handlowego: skontaktuj się z klientem, wg 
określonego kryterium, np. geograficznego, produktowego.  

 Obieg dokumentów - System musi zapewniać możliwość tworzenia, dołączania i archiwizacji 
wszelkiego rodzaju dokumentów, m.in. oferty handlowe, dokumentacja techniczna, umowy z 
partnerami biznesowymi (dostawcami i klientami) delegacje, karty pracy, wnioski urlopowe 
itp. (od prostych plików tekstowych, poprzez dokumenty MS Office, po dokumenty HTML z 
grafiką) oraz ich łatwe wyszukiwanie w bazie za pośrednictwem przeglądarki internetowej; 

 Praca z wykorzystaniem  kalendarzy:  
 System musi zawierać kalendarz z polskimi świętami/dniami wolnymi od pracy; 
 System musi zapewniać możliwość ustawiania realizacji zadań w cyklach (tygodniowych, 

miesięcznych – na ostatni dzień roboczy miesiąca etc.);  
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 System musi zapewniać użytkownikom funkcjonalność generowania 
raportów/wydruków celów na dany czasookres (dzień, tydzień, miesiąc) na podstawie 
wcześniej zaplanowanych zadań;  

 wspólna praca na kalendarzach – System musi zapewniać użytkownikom funkcjonalność 
wglądu w kalendarze innych pracowników oraz definiowania zadań dla innych 
użytkowników (zgodnie z nadanymi uprawnieniami).  

 Funkcjonalność generowania przez System alterowania/przypominania o sprawach 
terminujących się wg określonych schematów (np. przekazywanie pracownikowi 
handlowemu przez System informacji w przypadku braku rejestracji w Systemie działań  
z klientem przekraczającym zdefiniowany czas,  przekazywanie opiekunowi umowy/projektu 
w zdefiniowanym terminie (np. 3mce) przed zakończeniem umowy informacji o konieczności 
podjęcia działań, przekazywanie informacji o nadchodzących przeglądach okresowych 
urządzeń pozostających w serwisie) oraz wymuszania podejmowania kolejnych działań w 
przypadku ich braku w odniesieniu do rozpoczętych wcześniej zadań. 

 Priorytetyzacja klientów – możliwość oznaczania klientów posiadających umowy o 
współpracy z Zamawiającym i flagowania akcji z nimi realizowanych (zapytań/zadań/zgłoszeń 
serwisowych) jako priorytetowych.     
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2.2.1.1. CRM – Handel 
 

Główne zadania: 
 

 Wspomaganie przedsiębiorstwa Zamawiającego w zarządzaniu i kontroli procesu sprzedaży 
przed złożeniem zamówienia przez klienta;  

 Wspomaganie przedstawicieli działu handlowego w wykonywaniu ich zadań poprzez 
udostępnianie im właściwych informacji;  

 Udzielanie kierownictwu kompleksowej i czytelnej  informacji zarządczej poprzez 
raportowanie (tabele, wykresy) w zakresie: weryfikacji klientów, w jaki sposób postępuje 
proces sprzedaży w przypadku poszczególnych klientów, jakie działania podejmują 
poszczególni przedstawiciele handlowi, jak długo trwa proces sprzedaży w poszczególnych 
przypadkach itp.  

 
Szczegółowe funkcjonalności Systemu: 
 
System musi dostarczać kompleksowych informacji  dotyczących realizacji procesu sprzedaży 
poprzez:  
 
Proces sprzedaży: 

 Rejestracja w Systemie wszelkich interakcji (planowanych i zaistniałych) z klientami: rozmowa 
telefoniczna, wysłana oferta handlowa, email, odbyte spotkanie z klientem; 

 Realizacja kampanii marketingowych, zarówno elektronicznych (email), jak również 
tradycyjnych (papier – możliwość generowania do druku etykiet adresowych na koperty):  
 w oparciu o bazę danych klientów znajdujących się w Systemie; 
 w oparciu o bazy klientów pozyskiwane z rynku po ich uprzedniej migracji do Systemu  

poprzez zdefiniowany proces workflow, wraz z zapewnieniem ich archiwizacji.  

 Rejestracja w Systemie dla wytypowanych klientów indywidualnych szans sprzedaży – 
wyodrębnionych obiektów kontrolingowych, na których będą gromadzone wszelkie 
informacje związane z dalszym procesem ofertowania, m.in. koszty osobowe, materiałowe, 
dane finansowe (z uwzględnieniem współczynników prawdopodobieństwa zaistnienia, 
wygrania), planowane daty pozyskania zamówień / realizacji; 

 Nadawanie poszczególnym szansom sprzedaży statusów mówiących o fazie zaawansowania 
procesu sprzedaży; 

 Rejestracja w Systemie w ramach zarejestrowanych szans sprzedaży wszelkich interakcji z 
klientami (planowanych i zaistniałych): rozmowa telefoniczna, wysłana oferta handlowa – 
mail, odbyte spotkanie z klientem;  

 Automatyczne przetwarzanie wprowadzonych do Systemu i zaakceptowanych zamówień od 
klientów w systemowe zamówienia sprzedaży przekazywane do działu realizacji; 

 Definiowanie i przydzielanie pracownikom zadań na podstawie rejestracji w Systemie 
wybranych zdarzeń np.: zarejestrowanie zdarzenia: zapytanie klienta o ofertę handlową 
powoduje wygenerowanie zadania dla opiekuna regionu: skontaktuj się z klientem…). System 
musi zapewniać rejestrację takich zdarzeń przez wszystkich upoważnionych pracowników. 
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Dokumentacja: 

 Tworzenie w Systemie ofert wg ustalonych i dopasowanych do potrzeb Zamawiającego 
szablonów; 

 Archiwum ofert;  

 Archiwum umów z klientami; 

 Zarządzanie referencjami – funkcjonalność oznaczania w Systemie klientów referencyjnych 
(od których Zamawiający posiada listy referencyjne) z możliwością:  
 załączania skanów listów referencyjnych; 
 generowania tabelarycznych list referencyjnych (zestawień klientów posiadających listy 

referencyjne) wg określonych kryteriów, np. rodzaj usługi (wdrożenie, serwis), produkt, 
branża, lokalizacja (miasto, województwo).    

 

Raportowanie: 

 Uzyskiwanie mierzalnych analiz skuteczności kompanii marketingowych (ilość wysłanych 
ofert/pozyskanych zamówień w związku z realizacją poszczególnych kampanii 
marketingowych etc.); 

 Generowanie raportów weryfikujących aktywność/skuteczność działu handlowego/ 
poszczególnych handlowców wg różnorakich kryteriów (region, województwo, rodzaj klienta) 
pozwalających na porównywanie handlowców pomiędzy sobą, np.:  
 raporty porównujące ilość zrealizowanych spotkań/rozmów telefonicznych z ilością 

złożonych ofert handlowych w zadanym okresie (dziennie, tygodniowo itp.),  
 raporty wg statusów realizacji szans sprzedaży. 

 Prognozowanie sprzedaży z zarejestrowanych szans sprzedaży (lejki sprzedaży) z 
uwzględnieniem prawdopodobieństw zaistnienia/wygrania wg różnych kryteriów m.in. per 
handlowiec/grupa handlowców (możliwość łatwego porównania handlowców pomiędzy 
sobą),  region, produkt, status; 

 Raporty  ze zrealizowanej sprzedaży (wygranych szans sprzedaży) wg różnych kryteriów m.in. 
per handlowiec/grupa handlowców (możliwość łatwego porównania handlowców pomiędzy 
sobą),  region, produkt, status. 
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2.2.1.2. CRM - Serwis 
 
Główne zadania: 
 

 Wspomaganie przedsiębiorstwa Zamawiającego w zarządzaniu i kontroli wszelkich procesów 
w obszarze serwisu;  

 Wspomaganie przedstawicieli działu serwisu w wykonywaniu ich zadań; 

 Budowa bazy wiedzy o urządzeniach będących przedmiotem serwisu, występujących w 
odniesieniu do nich zdarzeniach serwisowych, sposobach ich rozwiązywania, terminach oraz 
zaangażowanych w ich realizację zasobach (ludzkich i materiałowych); 

 Udzielanie kierownictwu kompleksowej i czytelnej  informacji zarządczej poprzez 
zaawansowane raportowanie (tabele, wykresy): per klient, producent, typ maszyny, 
pracownik, grupa pracowników np. w jaki sposób postępuje proces realizacji działań 
serwisowych w dziale serwisu, jakie działania podejmują poszczególni przedstawiciele działu 
serwisu, analizy czasu i zakresu pracy poszczególnych pracowników, analizy ilości działań 
podejmowanych w ramach realizowanych projektów.   
 
 

Szczegółowe funkcjonalności Systemu: 
 

 System musi mieć wbudowane rozwiązanie business activity monitoring, umożliwiające 
realizację zleceń serwisowych i innych typów zleceń, obejmujące alertowanie zdarzeń 
wyjątkowych lub krytycznych, poprzez wygenerowanie i wysłanie zadania w systemie 
workflow; 

 Rejestracja przychodzących zapytań/zgłoszeń/zleceń serwisowych, przydzielanie im zespołów 
realizacyjnych, przyporządkowywanie ich do projektów/umów oraz urządzeń w 
projektach/umowach; 

 System musi dawać możliwość pracy zdalnym serwisantom z mobilnymi urządzeniami 
dotykowymi, gwarantującą automatyzację procesów generowania dokumentów 
zawierających podpis klienta oraz propozycji dokumentów księgowych z urządzeń mobilnych 
do systemu ERP: 

 Generowanie z zarejestrowanych  zgłoszeń/zleceń serwisowych protokołów 
serwisowych z zachowaniem: 
 możliwości podglądu i wyboru stanów magazynowych części: offline, online, aplikacja 
mobilna; 
 funkcjonalności dokonywania rozliczeń zrealizowanych usług w ciągu 24 godzin od 
zaparafowania protokołu serwisowego (karty pracy) - zaparafowany protokół serwisowy 
(karta pracy) dostępny w formie elektronicznej w siedzibie firmy w dniu wyświadczenia 
usługi serwisowej; 
 możliwości wydruku i elektronicznego podpisu protokołu serwisowego ze zlecenia 
serwisowego (karty pracy) przez klienta, z możliwością automatycznego przesłania go na 
wskazany adres e-mail; 
 dostęp do danych kontaktowych osób zlecających serwis ze strony klienta. 

 Rejestracja zużycia części i generowanie odpowiednich typów dokumentów księgowych  
w systemie ERP, w zależności od typu serwisu – dokumenty magazynowe, faktury sprzedaży; 

 Tworzenie rejestru obsługiwanych przez serwis urządzeń; 
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 Rejestracja czasu pracy w przyporządkowaniu na urządzenia pozostające w rejestrze; 

 Rejestracja czasu pracy w zależności do charakteru działań – płatny bądź bezpłatny; 

 Rejestracja i obsługę usług standaryzowanych np. „pakiet standard, pakiet premium”; 

 Obsługa cenników części;  

 Podgląd historii napraw per urządzenie; 
 

 Uzyskanie kontroli nad otwartymi zleceniami oraz działaniami pracowników terenowych 
poprzez ich lokalizację na interaktywnej mapie lub alternatywnym narzędziu; 

 Generowanie kalkulacji faktur sprzedaży za obsługę serwisową na podstawie wcześniej 
zdefiniowanych parametrów finansowych oraz uzupełnianych w systemie okresowo stanów 
liczników urządzeń. 
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2.2.2. Portal kontrahenta  
 

Portal kontrahenta ma stanowić platformę komunikacyjną, za pośrednictwem której realizowana 
będzie wymiana danych i informacji wynikających z realizowanej pomiędzy Zamawiającym a jego 
partnerami biznesowymi współpracy w zdefiniowanych obszarach. 
 
Poprzez portal kontrahenci będą uzyskiwali dostęp do informacji udostępnianych im z Systemu CRM i 
ERP.  

 
Portal kontrahenta, wykorzystujący system obiegu zadań systemu CRM, musi oferować 
funkcjonalność inicjowania przez partnera biznesowego kontaktu z Zamawiającym np. prośba o 
informację, spotkanie, dokonanie zgłoszenia serwisowego, zapotrzebowania na towar itp. Wnioski 
będą w automatyczny sposób, wynikający z workflow  przekazywane do osób odpowiedzialnych za 
współpracę.  

 
Procesy biznesowe, które będą realizowane za pośrednictwem portalu kontrahenta: 
1. Dokonywanie zgłoszeń serwisowych przez klientów; 
2. Realizacja zgłoszeń serwisowych: 

 zwrotne potwierdzenia o przyjęciu zgłoszeń do realizacji (email); 
 udostępnianie informacji o statusie realizacji otwartych zgłoszeń serwisowych - stanie 

postępu realizacji zadań; 
 udostępnianie protokołów serwisowych (kart pracy). 

3. Realizacja zamówień na materiały eksploatacyjne:  
 dokonywanie zamówień przez klientów; 
 zwrotne potwierdzenia o przyjęciu zamówień do realizacji (email); 
 udostępnianie informacji o statusie realizacji zamówień. 

4. Realizacja rozliczeń: 
 przekazywanie dokumentów rozliczeniowych (faktury); 

5. Udostępnianie historii współpracy w zakresie pkt 1-4 powyżej a także innych danych np. oferty,  
umowy, aneksy itp. 

 
Portal kontrahenta musi ponadto zapewniać funkcjonalność umożliwiającą współpracę  
z dystrybutorami (agentami handlowymi Zamawiającego) polegającą na: 

 Możliwości skierowania przez dystrybutora do Systemu zapytania o klienta (czy jest on 
już zarejestrowany/obsługiwany przez Zamawiającego) wg kryteriów: NIP i kod 
pocztowy; 

 Możliwości udzielenia przez System dystrybutorowi automatycznej odpowiedzi: 

 Tak    =>    dystrybutor rezygnuje z ofertowania klienta zarejestrowanego w Systemie; 

 Nie => dystrybutor uzyskuje możliwość rejestracji klienta w Systemie, 
przyporządkowania go do siebie oraz rejestracji działań handlowych z nim 
realizowanych. 
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2.2.3. ERP 
 

Główne zadania: 
 

 Automatyzacja wewnętrznych procesów biznesowych firmy wspomagających wszystkie 
obszary działania przedsiębiorstwa: od pełnej obsługi finansowo - księgowej, kontrolingu, 
zarządzania środkami trwałymi, poprzez organizację procesów zakupu i magazynowania po 
sprzedaż, serwis i obsługę klientów. 

 
Szczegółowe funkcjonalności Systemu w poszczególnych obszarach: 
 

2.2.3.1. Finanse 
 

a) Księgowość finansowa 

 Szybkie, wydajne i niezawodne prowadzenie ksiąg rachunkowych umożliwiających kontrolę 
nad procesami gospodarczymi wewnątrz organizacji; 

 Rozbudowane opcje księgowania na kontach syntetycznych wraz z analityczną ewidencją 
należności i zobowiązań oraz wymiarami analitycznymi stanowisk kosztowych, nośników 
kosztów, projektów, osób i towarów; 

 Przetwarzanie otwartych pozycji oraz tworzenie rozmaitych zestawień, w tym: bieżącej i 
historycznej analizy wieku należności i zobowiązań, bilansu oraz rachunku zysków i strat, 
zestawienia obrotów i sald, rejestrów i deklaracji VAT; 

 Zbiorcze przetwarzanie księgowań z zachowaniem raportów z przetwarzania; 

 Księgowanie w wielu okresach i latach finansowych; 

 Scenariusze księgowań i księgowania stornujące; 

 Elastyczną budowę planu kont pozwalającą na mapowanie kont zarówno na potrzeby 
zwyczajowych sprawozdań, jak i dla raportów grupowych i rejestrów VAT.  

 Aktualizowane wszystkich danych w księdze głównej i podsystemach rozrachunkowych  
bezpośrednio po księgowaniu; 

 Definiowanie kluczy podziałów kosztów bezpośrednich i pośrednich nieprzypisanych do 
projektów na projekty (np. zużycie paliwa, usługi dotyczące samochodów, ubezpieczenia, 
koszty najmu, koszty pracowników administracyjnych); 

 Rozksięgowywanie kosztów bezpośrednich i pośrednich nieprzypisanych do projektów na 
projekty zgodnie ze zdefiniowanymi kluczami podziałów; 

 Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów (abonamenty, ubezpieczenia, 
prenumeraty, domeny internetowe). 
 
b) Analiza kosztów 

 Efektywne zarządzanie kosztami firmy poprzez włączenie zapisów analityki stanowisk 
kosztowych i nośników kosztów.  
 
c) Środki trwałe 

Moduł gwarantujący efektywne zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa: 
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 Tworzenie kartotek przechowujących kompleksowe dane o poszczególnych środkach 
trwałych wprowadzonych do ewidencji, z uwzględnieniem wszystkich dokonywanych na nich 
operacji; 

 Naliczanie amortyzacji wg wybranej metody, automatyczne przesyłanie księgowania 
umorzeń do systemu finansowo-księgowego; 

 Rozliczanie amortyzacji bilansowej i podatkowej;  

 Dokonywanie wyceny środków trwałych na określony dzień; 

 Raportowanie pozwalające w pełni kontrolować majątek trwały firmy;  

 Automatycznie przydzielanie księgowania umorzeń odpowiednim stanowiskom kosztowym 
np. poszczególnym działom firmy; 

 Tworzenie wyodrębnionej bazy majątku Zamawiającego np. niskocennych (poniżej 3,5tys. zł.) 
środków trwałych; 

 Tworzenie wyodrębnionej bazy sprzętu użytkowanego, nie będącego własnością 
Zamawiającego - rejestracja sprzętu leasingowego. 

 
d) Monitowanie  

 Automatyczne generowanie wezwań do zapłaty na podstawie otwartych pozycji dłużników 
na zdefiniowanych formularzach z opcją archiwizacji dat ich wysłania.  

 
e) Waluty 

 Korzystanie w całym Systemie z walut obcych obejmujące: księgowanie faktur zakupu, faktur  
sprzedaży oraz innych dokumentów w wybranej walucie, dokonywanie płatności w walucie;  

 Zapisywanie operacji zaksięgowanych w walucie obcej na kontach w polskich złotych wraz z 
informacją o tym, jaka była oryginalna waluta danej operacji, jaka była kwota operacji w tej 
walucie i po jakim kursie została ona przeliczona na polskie złote; 

 Obliczanie i automatycznie księgowanie różnic wynikających z wahań kursów wymiany; 

 Dokonywanie wyceny otwartych pozycji w walutach obcych według aktualnego kursu 
wymiany;  

 Automatyczne wprowadzanie do Systemu aktualnych tabel kursów wymiany i archiwizacja 
tabel historycznych.  

 
f) Zarządzanie przepływem gotówki 

 Zarządzanie prawami dostępu dla instrumentów płatniczych - kas i banków; 

 Księgowanie transakcji kasowych, z drukiem KP/ KW i raportów kasowych; 

 Księgowanie raportów kasowych. 
 

g) Telebanking  

 Generowanie przelewów dla dostawców i pracowników oraz import wyciągów bankowych; 

 Generowanie polecenia przelewu dla zaliczek na dostawy oraz dla transferów 
międzybankowych; 

 Automatyczna weryfikacja otrzymywanych w formie elektronicznej wyciągów bankowych z 
informacjami zawartymi w Systemie. W dalszej kolejności:  
a) Jeśli informacje spełniają określone kryteria to księgowanie w dzienniku bankowym jest 

automatycznie rozliczane z otwartą pozycją kontrahenta;  
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b) Jeżeli płatność nie została rozpoznana w momencie importu wyciągu, jest ona 
zawieszana na koncie technicznym, celem późniejszej ręcznej dekretacji.  

 Elektroniczne archiwum wyciągów bankowych. 
 

h) Budżetowanie 

 Definiowanie budżetów dla poszczególnych kont księgowych w poszczególnych okresach; 

 Kontrolowanie ich realizacji z wykorzystaniem raportów porównujących kwoty planowane z 
kwotami zrealizowanymi;  

 Przydzielanie budżetów stanowiskom kosztowym (np. działom firmy) i nośnikom kosztów  
(np. grupom produktów), dokonywanie analiz na podstawie tych podziałów;  

 Zarządzanie wieloma wersjami budżetów w tym samym czasie. 
 

i) Kontroling 
 

Moduł gwarantujący zapewnienie łatwego tworzenia wielowymiarowych, kompleksowych raportów 
dotyczących prowadzonej działalności, zapewniających szybkie pozyskiwanie informacji zarządczych 
m.in.: 

 Cash flow - przepływy pieniężne – zarówno rzeczywiste (ERP), jak i planowane (CRM); 

 Raporty dotyczące rentowności realizowanych projektów w podziale na poszczególne 
(wcześniej zdefiniowane) poziomy marż; 

 Raporty dotyczące działalności poszczególnych pracowników handlowych w podziale na 
poszczególne (wcześniej zdefiniowane) poziomy marż;  

 Raporty dotyczące gospodarki magazynowej (np. rotacja zapasów, wiekowanie zapasów); 

 Prognozy sprzedaży pracowników handlowych w ujęciu finansowym i czasowym. 
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2.2.3.2. Sprzedaż 
 

a) Fakturowanie 
  

 Przygotowywanie faktur w oparciu o wcześniej wprowadzone do Systemu zamówienia lub 
bez referencji; 

 Bezpośredni dostęp do informacji o rozrachunkach z danym klientem, jak również o stanie 
zapasów towarów w magazynach; 

 Definiowanie dla poszczególnych klientów, towarów i grup towarów cenników i opustów;  

 Funkcjonalność edytora wzorów dokumentów umożliwiająca definiowanie formularzy faktur 
zgodnie z potrzebami Zamawiającego; 

 Archiwum faktur umożliwiające: 
 łatwy dostęp do wystawionych faktur; 
 możliwość wydruku duplikatów faktur.  

 Korekty / noty korygujące - wystawianie faktur korygujących z funkcjonalnością 
automatycznego wczytania pozycji faktury korygowanej (jest/powinno być) oraz not 
korygujących; 

 Funkcjonalność elastycznego wystawiania faktur sprzedaży wg różnych scenariuszy np.:  
faktura sprzedaży zgodnie z wymogiem klienta musi zawierać jedną pozycję za urządzenie. W 
praktyce na tą wartość składa się: urządzenie składające się z kilku modułów (kompletacja) 
oraz usługa. System musi zawierać w sobie możliwość właściwego dekretowania przychodów 
i kosztów wynikających z wystawianych faktur; 

 Generowanie kalkulacji cyklicznych faktur sprzedaży za obsługę serwisową na podstawie 
wcześniej zdefiniowanych parametrów finansowych oraz uzupełnianych w Systemie 
okresowo stanów liczników urządzeń; 

 Faktury walutowe:  
 wystawiane w PLN – funkcjonalność automatycznego przeliczania faktur zdefiniowanych 

w walucie na PLN na podstawie znajdujących się w Systemie aktualnych tabel kursów 
wymiany z możliwością zapamiętywania i przedstawiania danych w walucie i po 
przeliczeniu na PLN; 

 wystawiane w walucie obcej – funkcjonalność wystawiania faktur dla kontrahentów  
w walucie obcej. 

 Możliwość wystawiania faktur w językach obcych; 

 Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych. 
 

b) Analiza sprzedaży 
 

 System musi zapewniać możliwość generowania wielorakich zestawień oraz dokonywania 
wielorakich analiz wyników sprzedaży zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym, np. 
per okres, klient, faktury czekające na wystawienie, faktury niezapłacone, faktury 
przeterminowane w podziale na okresy (1-14, 14-30 itp.); 

 System musi zapewniać możliwość generowania wszelkiego typu zestawień w postaci tabel  
i wykresów arkusza MS Excel. 
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c) Zamówienia sprzedaży 
 

 Przy wystawianiu faktur sprzedaży System musi zapewniać możliwość korzystania z wszelkich 
informacji wcześniej zdefiniowanych – zarówno dotyczących klientów, jak i towarów np. 
warunki płatności, sposób dostawy, przedstawiciel handlowy, cennik, waluta stosowana do 
rozliczeń z danym klientem, z możliwością ich jednorazowej zmiany;  

 System musi zapewniać sprawne zarządzanie wieloma adresami dostawy dla każdego klienta;  

 System musi zapewniać możliwość uzyskiwania raportów, zestawień i analiz w formie tabel i 
wykresów, pozwalających w każdym momencie rzetelnie oceniać przyjmowanie i realizację 
zamówień od klientów np. informowanie na etapie wprowadzania zamówienia sprzedaży o 
stanie rozrachunków z klientem, blokada realizacji zamówienia dla klientów, którzy 
przekroczyli przyznany limit kredytowy, lub posiadających przeterminowane ponad określony 
limit czasowy należności; 

 Archiwum zamówień sprzedaży umożliwiające wgląd w historię zdarzeń;  

 Funkcjonalność edytora wzorów dokumentów umożliwiająca definiowanie formularzy 
własnych formularzy potwierdzeń zamówień, specyfikacji, listów przewozowych, dowodów 
WZ, czy innych dokumentów związanych z realizacją zamówień, zgodnie z potrzebami 
Zamawiającego. 

 
d) Uzgodnienia cen 

 

 System musi zapewniać automatyzację zarządzania wszelkimi akcjami promocyjnymi lub 
złożonymi uzgodnieniami cenowymi np. ograniczone w czasie promocje polegające na 
udzielaniu warunkowych upustów. Jeśli zdefiniowane warunki zostają spełnione (np. 
zamówienie zostaje złożone w okresie trwania promocji) => System automatycznie korzysta  
z warunków przewidzianych dla promocji – przydziela rabat, korzysta z promocyjnej ceny. I 
odwrotnie, w przypadku zamówienia poniżej określonego poziomu ilościowego czy 
wartościowego System obciąża realizowane zamówienie dodatkowymi opłatami np. kosztem 
wysyłki. 
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2.2.3.3. Gospodarka magazynowa 
 
System musi zapewniać efektywne zarządzanie zapasami i zaopatrzeniem w przedsiębiorstwie 
Zamawiającego obejmujące: 

 Rozbudowane funkcje zarządzania kartoteką materiałowo-towarową i kartoteką dostawców; 

 Możliwość ręcznego i automatycznego tworzenia zamówień zakupu; 

 Awizowanie konieczności złożenia zamówienia zakupu; 

 Porównawcze zestawienia cen i warunków oferowanych przez różnych dostawców; 

 Szczegółową ewidencję przychodów, faktur zakupu oraz wykazy niezrealizowanych 
zamówień i brakujących ilości towarów; 

 Stały dostęp do informacji o stanach zapasów poszczególnych materiałów i towarów, 
realizacji dostaw oraz informacji o dostawcach; 

 Realizację procesu inwentaryzacji (listy inwentaryzacyjne, zestawienia dzienne, raporty  
z przepływu towarów). 

 
Zapasy: 

 Zarządzanie zamiennikami – System musi zapewniać funkcjonalność zarządzania takimi 
samymi częściami zamiennymi pochodzącymi od różnych dostawców; 

 Stany minimalne – System musi zapewniać funkcjonalność zarządzania stanami minimalnymi 
zapasów. W odniesieniu do każdego indeksu materiałowego musi istnieć możliwość 
określenia pożądanego stanu minimalnego oraz sygnalizowania przez System jego 
przekroczenia oraz przekazywania informacji o zapotrzebowaniu dokonania zakupów i 
planowania materiałowego - podstawę kalkulacji zapotrzebowania materiałowego stanowić 
będą wprowadzone zlecenia, zamówienia sprzedaży, zlecenia serwisowe lub inne operacje 
powodujące ruch na magazynach. 

 
Zakupy: 

 Funkcjonalność edytora wzorów dokumentów umożliwiająca definiowanie i tworzenie 
formularzy zamówień zakupu zgodnie z potrzebami Zamawiającego; 

 Automatyczne wysyłanie zamówień zakupu na wybranym formularzu pocztą elektroniczną do 
dostawców; 

 Realizacja przyjęć do magazynu w oparciu o wcześniej wygenerowane zamówienia zakupu. 
 
Zlecenia wewnętrzne: 

 Możliwość rejestracji zużyć półproduktów, części zamiennych bądź wyrobów gotowych, które 
nie są rozchodami dla klientów (np. zużycie w celu kontroli jakości, remont urządzenia, 
kompletacja urządzenia z modułów); 

 Możliwość dekompletacji towarów. 
 
Magazyny: 

 System musi zapewniać funkcjonalność tworzenia i korzystania z wielu magazynów np. dla 
poszczególnych towarów, grup towarów lub lokalizacji oraz dokonywania przesunięć 
towarów pomiędzy poszczególnymi magazynami, dokumentując takie operacje dowodami 
MM;  

 System musi zapewniać możliwość przypisania użytkownikom praw i ról do pracy z 
poszczególnymi magazynami;  
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 System musi zapewniać dostęp do informacji o zakupach, sprzedaży oraz stanach 
magazynowych w odniesieniu do poszczególnych magazynów;  

 System musi zapewniać możliwość podziału logicznego poszczególnych magazynów. 
Położenie w magazynie musi zapewnić m.in. zdefiniowanie głównego położenia dla danego 
towaru w danym magazynie, przesunięcia między poszczególnymi położeniami oraz kontrolę 
zapasów poszczególnych towarów w poszczególnych położeniach; 

 System musi zapewniać możliwość prowadzenia dla poszczególnych towarów/materiałów 
ewidencji według numerów partii i serii, które będą identyfikowały daną partię/serię towaru 
w całym systemie logistycznym oraz ich wydruku na wszelkich dokumentach 
potwierdzających wykonanie operacji logistycznych. 

 
Wyroby złożone: 

 System musi zapewniać funkcjonalność definiowania list materiałowych czy wykazy części 
składowych montowanych wyrobów; 

 Listy części mogą składać się z kilku poziomów, na których część wyrobu złożonego 
z poprzedniego poziomu może sama zostać rozbita na części składowe;  

 Listy części mogą być drukowane na potwierdzeniach zamówień sprzedaży i dowodach WZ. 
Kiedy uruchamiamy zlecenie montażu określonej liczby wyrobów złożonych, automatycznie 
przeprowadzany jest z magazynu rozchód odpowiedniej ilości części;  

 System musi pozwalać ponadto na umieszczenie na wprowadzanym zamówieniu sprzedaży 
wykazu części składowych wyrobu złożonego;  

 Użytkownik musi mieć możliwość określenia, czy wyroby złożone mają być zawsze 
wykazywane razem z listą części; można także zdecydować się na wyłączne stosowanie list 
części bez podawania wyrobu złożonego.  

 
 
Zwroty i reklamacje: 

 System musi zapewniać funkcjonalność obsługi zwrotów oraz reklamacji towarów, które 
zostały otrzymane od dostawców oraz towarów dostarczonych do klientów. 

 
 
Raportowanie: 
System musi zapewniać szeroki wachlarz raportów dostarczających kierownictwu informację 
zarządczą: 

 Raporty INTRASTAT; 

 Zestawienia pozwalające analizować przychody i rozchody materiałów i towarów według 
daty, numeru przychodu lub rozchodu, numeru klienta, numeru dostawcy, ilości, cen zakupu, 
cen sprzedaży, wartości zapasów według przyjętej metody wyceny, zamówienia zakupu, 
zamówienia sprzedaży, zaległe zamówieniach, faktury, stany zapasów poszczególnych 
materiałów i towarów; 

 Raporty porównawcze dostawców poszczególnych towarów; 

 Analiza rotacji zapasów magazynowych; 

 Raporty dotyczące zapasów przeterminowanych (zalegających na magazynie bez rozchodów 
w zadanym okresie czasowym). 
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3. Użytkownicy 
 

 CRM handel – 11 szt. 

 CRM serwis – 8 szt. 

 ERP – 4 szt. 

 
 

4. Harmonogram wdrożenia 
 

 
Etap Przedmiot wdrożenia Data zakończenia wdrożenia 

1 CRM – Handel 30.09.2014 

2 ERP  30.11.2014 

3 CRM – Serwis 31.03.2015 
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Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy 
 
 

......................................, dnia ........................... roku 
(miejscowość)                          (data)                

 

 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 

 
Docufield Sp. z o.o. Sp. komandytowa 
ul. Polska 114 
60-401 Poznań 

 
 

OFERTA NA 

WDROŻENIE SYSTEMÓW AUTOMATYZUJĄCYCH WSPÓŁPRACĘ Z KOOPERANTAMI BIZNESOWYMI 

FIRMY DOCUFIELD 

Postępowanie nr …………… 

 
I. Oferta złożona przez Wykonawcę/podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie: 
 

 Nazwa Adres 

1   

2   

 
II. Osoba do kontaktu: 

 

Instytucja  

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon  

NIP  

Fax  

e-mail  

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia wyszczególnionymi w 

Zapytaniu ofertowym za cenę: 
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Lp Nazwa Cena łączna PLN netto 

1 Licencje  

2 Usługi   

 
Cena łączna netto: .........................  zł. (słownie ….......................................................) 
VAT :   ...........................zł (słownie …........................................................) 
Cena łączna brutto: .........................  zł. (słownie ….......................................................) 
 
 
Warunki cenowe dotyczące zakupu kolejnych licencji - w ujęciu jednostkowym za każdy typ licencji: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
Warunki cenowe związane z utrzymaniem Systemu: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
1. Zapoznaliśmy się i akceptujemy całą dokumentację postępowania, określającą przedmiot  

zamówienia. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu  

ofertowym. 
3. Oświadczamy, że nie zamierzamy powierzyć realizacji żadnej części zamówienia  

podwykonawcom. 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
(1) ............................................................................................................ 
(2) ............................................................................................................ 
(3) ............................................................................................................ 
(4) ............................................................................................................ 
(5) ............................................................................................................ 
(6) ............................................................................................................ 
(7) ............................................................................................................ 
(8) ............................................................................................................ 
(9) ............................................................................................................ 
(10) .......................................................................................................... 
 
 
................................dnia.................................2014 r. 

 
 
 

    ............................................................................ 
(podpis/podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych) 

 


