DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Kartuzy, 06.12.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe ‘’ELUS’’
Kazimierz Hinc, Leszek Kuźma Spółka Jawna, z siedzibą w Kartuzach, inwestycji dotyczącej
automatyzacji współpracy z partnerami biznesowymi, zwracamy się z prośbą o złożenie
oferty na opracowanie Analizy przedwdrożeniowej.
Wykonanie Analizy powinno być zrealizowane w terminach wyszczególnionych poniżej.
Podane uszczegółowienie to opis minimum, jego niespełnienie spowoduje automatyczne
odrzucenie oferty.
Termin realizacji: 01.01.2014 – 30.04.2014
Elementy, który powinna zawierać Analiza przedwdrożeniowa:
- szczegółowa analiza systemu planowanego do wdrożenia z uwzględnieniem jego
niezbędnych wymagań
- opracowanie struktury danych oraz struktury pliku
- zdefiniowanie i określenie potrzebnych części składowych oraz opracowanie dokumentacji
dla Elektronicznej Wymiany Danych
- identyfikacja i opis procesów biznesowych
- rekomendowany zakres funkcjonalny wdrożenia
- proponowane cele wdrożenia
- oczekiwane korzyści biznesowe
- bezpieczny harmonogram prac
- ocena infrastruktury technicznej
Informacje dodatkowe:
- współpraca w ramach systemu z 4 kontrahentami
- procesy biznesowe realizowane z partnerami: składanie zamówień, rozliczenia, obsługa
reklamacji, obieg dokumentów handlowych
Oferta powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
1)
Wymaganie merytoryczne:
- cena netto wyłącznie w PLN
2)
Wymagania formalne:
- oferta złożona na Formularzu ofertowym (Zał. nr 1 do niniejszego Zapytania)
- nazwa i adres oferenta (może być w formie pieczątki)
- data sporządzenia oferty
- termin ważności oferty (co najmniej do 10.01.2014 r.)
Oferty należy składać do dnia: 20.12.2013r.
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Forma składania ofert: listownie/osobiście/przesyłką kurierską
Miejsce składania ofert: ul. Kościerska 1a, 83-300 Kartuzy
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena netto w PLN

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU 58 681-15-38
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00
lub mailowo, pod adresem Kazimierz.hinc@elus.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

