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Zapytanie ofertowe
Dotyczy: Opracowanie innowacji procesowej – systemu służącemu kompleksowemu
zarządzaniu przedsiębiorstwem zajmującym się drukiem poligraficznym.
1. Zamawiający:
DRUKARNIA COLOR-PRINT
SPÓŁKA JAWNA MARIA CICHERSKA,
PATRYCJA ŚLIWIŃSKA
ul. S. J. Rolbieskiego 9
85-862 Bydgoszcz
NIP: 5542212830
REGON: 092346280
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie innowacji procesowej obejmującej system
informatyczny służący kompleksowemu zarządzaniu drukarnią poligraficzną. System ma
umożliwić zarządzanie personelem oraz procesami zachodzącymi w firmie przy pomocy
aplikacji (również mobilnych) będących elementami składowymi opracowanego systemu.
Badania prowadzone będą w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w zakresie Poddziałania 2.3.2. „Bony na
innowacje dla MŚP”.
Przedmiotem zamówienia jest następujący zakres badań:
1) przeprowadzenie szczegółowych analiz procesów zachodzących w firmie w
kontekście zarządzania personelem m.in. na podstawie przeprowadzonego audytu
wewnętrznego firmy. Analiza prowadzić ma do określenia szczegółowych
funkcjonalności systemu/metodologii zarządzania/zbioru procedur służących
efektywnemu i optymalnemu zarządzaniu personelem firmy,
2) przeprowadzenie szczegółowych analiz (również m.in. na podstawie
przeprowadzonego audytu wewnętrznego) i określenie funkcjonalności
systemu/metodologii zarządzania/zbioru procedur prowadzących do efektywnego
zarządzania procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie,
3) opracowanie wstępnej wersji systemu zarządzania przedsiębiorstwem z
wykorzystaniem uzyskanych analiz i wniosków. System powinien składać się z
aplikacji obsługujących poszczególne aspekty. Zamawiający zakłada opracowanie
następujących aplikacji:
- aplikacja służąca zarządzaniu procesami oraz personelem,
- aplikacja służąca dokonywaniu kalkulacji,

- aplikacja (również mobilna) dla handlowców (oraz przełożonych) służąca
odpowiedniej organizacji pracy.
Powyższa lista nie jest zamknięta – Zamawiający dopuszcza możliwość
opracowania innych elementów składowych systemu, w zależności od
przeprowadzonych analiz.
Niniejszy etap zakłada również wstępnie zweryfikowanie opracowanego systemu
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (w ramach wydzielonego małego
obszaru funkcjonowania firmy, nie skutkując gwałtownymi zmianami oraz nie
wprowadzając zmian do działalności firmy). Testy trwać będą docelowo ok. 1,5
miesiąca. Testy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych służyć będą
zidentyfikowaniu zasadniczych błędów i wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji
do systemu,
4) przeprowadzenie testów opracowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem w
warunkach operacyjnych, tj. w ramach wydzielonej znacznej części działalności
firmy. Zamawiający zakłada przeprowadzenie 3-miesięcznych testów
prowadzących do całkowitego przygotowania systemu do wdrożenia w ramach
całej działalności przedsiębiorstwa. W trakcie testów system będzie
modyfikowany i poprawiany, zgodnie z wynikami obserwacji i uwagami
pojawiającymi się w trakcie weryfikacji funkcjonowania systemu.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Sposób przygotowania oferty
Oferta musi zawierać:
Pieczątkę firmową oferenta
Datę sporządzenia oferty
Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP
Osobę do kontaktu w sprawie oferty
Wykaz dotychczasowych badań oferenta o podobnym charakterze
Wykaz kadry naukowej przewidzianej do realizacji zamówienia
Wykaz posiadanej aparatury przewidzianej do realizacji zamówienia
Cenę netto za wykonanie wskazanego zakresu badań
Cenę netto za wykonanie poszczególnych zadań (etapy od 1 do 4 wskazane w
punkcie 2. Przedmiot zamówienia)
Czytelny podpis oferenta
5. Sposób, miejsce i termin składania ofert
a. ofertę należy przesłać:
pocztą elektroniczną na adres: dotacje@colorprint.pl
b. Ostateczny termin składania ofert upływa 02.09.2016 roku, do godz. 16.00
c. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego do dnia
05.09.2016 roku
d. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić
ofertę
e. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień
dotyczących treści oferty
6. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie:

-

ceny wykonania zamówienia – 100%

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi informację o jego wyborze za pomocą
poczty elektronicznej.
8. Podpisanie umowy
Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o
dofinansowanie złożonego przez Zamawiającego.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: dotacje@colorprint.pl.

