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Rzeszów, 27.01.2014 r. 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy 

biznesowe pomiędzy firmą FOLRES Sp. z o.o., a jej dostawcami” współfinansowanego przez 

Unię  Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 8.2,  FOLRES Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza zainteresowane przedsiębiorstwa do składania ofert 

na wykonanie zamówienia:   

ZAMAWIAJĄCY 

 

FOLRES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Hanasiewicza 10 

35-103 Rzeszów 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 

30.11.2014 roku. 

 

Termin 

realizacji 

Numer 

zadania 

Opis zadania Specyfikacja Jednostka 

miary 

ETAP I 

O
d
 p

o
d
p
is

a
n
ia

 u
m

o
w

y
 d

o
 3

1
.0

6
.2

0
1
4
 

1 Zakup Stacji roboczych 

wraz z 

oprogramowaniem 

systemowym do obsługi 

systemu B2B 

obsługujących procesy 

sprzedaży i zamówień - 

 

Minimalne parametry: 

- stacji roboczej – 1 szt.: 

HP Pro 3500 MT Ci5-3470 

500GB 4GB SC DVDRW 

Win8/7 PRO 64 + rozszerzona 

gwarancja – 3 lata 

- monitorów – 1 szt. 

LG LCD E1942C-BN 18.5'' 

wide, Full HD, 5 ms, LED, 

black 

- zestawu przenośnego – 1 

szt. 

HP PB 4540s i5-3210M 15.6 

HD 4GB/500 DVDRW FPR Win 

8 Pro 64 

- oprogramowania 

antywirusowego na 2 

komputerach: 

Kaspersky KSOS 2.0 10-

Workstation + 1-File Server 

Box 

2 szt. 
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2 Rekonfiguracja 

posiadanego 

oprogramowania 

ERP(modułów SPRZEDAŻ 

oraz ZAMÓWIENIA) do 

obsługi procesów 

zewnętrznych z 

Partnerami 

Biznesowymi 

Prace rekonfiguracyjne i 

wdrożeniowe obejmują 

następujące moduły: 

Administracja (40h), Sprzedaż 

(145 h), Zamówienia (165 h) 

350 godz.* 

3 Opracowanie 

programistyczne 

wzorów dokumentów i 

modeli transmisji 

danych miedzy 

partnerem 1 i FOLRES 

W ramach prac 

programistycznych kodowane 

mają być algorytmy transmisji 

danych oraz schematy 

konwersji danych. 

70 godz.* 

4 Opracowanie 

programistyczne 

wzorów dokumentów i 

modeli transmisji 

danych miedzy 

partnerem 2 i FOLRES 

W ramach prac 

programistycznych kodowane 

mają być algorytmy transmisji 

danych oraz schematy 

konwersji danych. 

70 godz.* 

5 Opracowanie 

programistyczne 

wzorów dokumentów i 

modeli transmisji 

danych miedzy 

partnerem 3 i FOLRES 

W ramach prac 

programistycznych kodowane 

mają być algorytmy transmisji 

danych oraz schematy 

konwersji danych. 

70 godz.* 

ETAP II 

0
1
.0

7
.2

0
1
4
 –

 3
0
.1

1
.2

0
1
4
 

1 Zakup usług 

zewnętrznych związanych 

z opracowaniem 

programistycznym 

interfejsu API 

udostepniającego 

partnerowi 1 

funkcjonalności 

platformy, z 

wykorzystaniem 

komunikacji Web 

Service wspierającej 

realizację procesów 

biznesowych 

Interfejsy służyć mają do 

pobierania i umieszczania 

danych z/w systemach 

FOLRES Sp. z o.o. i 

partnerów. Interfejsy 

stanowić mają formatki 

pracujące w środowisku 

popularnych systemów 

operacyjnych, pozwalające 

korzystać z wszystkich 

możliwości funkcjonalnych 

systemu B2B, a także 

zapewnić systemowi B2B 

dostarczanie danych z 

systemu użytkowanego u 

partnera.  

240 godz.* 
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2 Zakup usług 

zewnętrznych związanych 

z opracowaniem 

programistycznym 

interfejsu API 

udostepniającego 

partnerowi 2 

funkcjonalności 

platformy, z 

wykorzystaniem 

komunikacji Web 

Service wspierającej 

realizację procesów 

biznesowych 

Interfejsy służyć mają do 

pobierania i umieszczania 

danych z/w systemach 

FOLRES Sp. z o.o. i 

partnerów. Interfejsy 

stanowić mają formatki 

pracujące w środowisku 

popularnych systemów 

operacyjnych, pozwalające 

korzystać z wszystkich 

możliwości funkcjonalnych 

systemu B2B, a także 

zapewnić systemowi B2B 

dostarczanie danych z 

systemu użytkowanego u 

partnera.  

240 godz.* 

3 Zakup usług 

zewnętrznych związanych 

z opracowaniem 

programistycznym 

interfejsu API 

udostepniającego 

partnerowi 3 

funkcjonalności 

platformy, z 

wykorzystaniem 

komunikacji Web 

Service wspierającej 

realizację procesów 

biznesowych 

Interfejsy służyć mają do 

pobierania i umieszczania 

danych z/w systemach 

FOLRES Sp. z o.o. i 

partnerów. Interfejsy 

stanowić mają formatki 

pracujące w środowisku 

popularnych systemów 

operacyjnych, pozwalające 

korzystać z wszystkich 

możliwości funkcjonalnych 

systemu B2B, a także 

zapewnić systemowi B2B 

dostarczanie danych z 

systemu użytkowanego u 

partnera.  

240 godz.* 

4 Testowanie platformy 

w zakresie - 

funkcjonalności, 

wydajności, testy 

bezpieczeństwa 

(miedzy FOLRES a 

partnerami 

biznesowymi) 

Audyt weryfikujący 

funkcjonalności platformy 

wymiany danych oraz 

bezpieczeństwo przesyłanych, 

przetwarzanych i 

przechowywanych na 

serwerze informacji. Audyt 

ma na celu praktyczne 

przetestowanie 

wprowadzonych rozwiązań, 

sprawdzenie bezpieczeństwa 

systemu, jego 

funkcjonalności. Poddana 

próbie zostanie także 

automatyzacja wymiany 

danych między podmiotami. 

Zadanie to ma na celu 

ujawnienie jakichkolwiek wad 

czy niedociągnięć 

programistycznych 

wdrożonego narzędzia, które 

nie zostały wykryte podczas 

wcześniejszych etapów. 

115 godz.* 
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5 Szkolenia specjalistyczne 

z obsługi B2B 

Szkolenie dla 2 osób 

(pracownicy odpowiedzialni za 

realizację procesów: 

ofertowanie, zamówienia i 

zakup). 

Zakres szkolenia: 

- prezentacja budowy 

systemu, omówienie 

elementów składowych, 

sposobu funkcjonowania, 

celów wdrożenia i korzyści 

(10 h) 

- omówienie poszczególnych 

funkcjonalności, prezentacja 

na przykładach sposobów 

realizacji procesów – 

porównanie dotychczasowych 

oraz nowych metod realizacji 

procesów (10 h) 

- praktyczna nauka 

korzystania z systemu, 

wywoływania funkcji, 

tworzenia/przesyłania 

dokumentów, reakcji na 

komunikaty – na 

rzeczywistych przykładach z 

codziennej pracy uczestników 

(30h) 

- przeprowadzenie egzaminu z 

umiejętności praktycznych 

(10 h) 

60 godz.* 

 

* Liczby godzin stanowią informację poglądową. 

 

Dostawa ww. towarów i usług nastąpi do siedziby firmy: ul. Hanasiewicza 10 

35-103 Rzeszów (jeżeli wynika to z ich specyfiki). 

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

 

1. Cena – 100 % 

 

FOLRES Spółka z ograniczona odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do ewentualnych 

spotkań i negocjacji z Oferentami, którzy złożyli oferty spełniające kryteria formalne. 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 

Oferta ma być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej lub 

dostarczona osobiście (ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów, folres@folres.pl). 

Jeden oferent w ramach przedmiotowego zapytania może złożyć tylko jedną odpowiedź 

(ofertę).  

Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.  

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 10.02.2014r., godz. 15:00 – decyduje data wpływu 

do siedziby firmy. 
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W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną – ofertę należy podpisać i opieczętować na 

oryginale dokumentu, następnie skan tego dokumentu dołączyć do przesyłanego e-maila.  

W przypadku, gdy dana oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, oferent zobowiązuje się 

do niezwłocznego dostarczenia oryginału oferty do Zamawiającego, na podany wyżej adres. 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego 

Zapytania. 

2. Oferta powinna zawierać: 

- pełną nazwę Oferenta, 

- adres Oferenta, 

- datę sporządzenia, 

- termin ważności Oferty, 

- wyceną towarów i usług. 

 

UNIEWAŻNIENIE 

 

Zastrzega się unieważnienie zapytania w każdym czasie bez podania przyczyn. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Formularz ofertowy 

 

 

 

 
……………………………………… 

(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej) 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/formularz ofertowy 

……………………, dn. …………. 

Miejscowość i data 

……………………………….. 

Nazwa firmy i dane teleadresowe 

Oferta dla 

FOLRES Sp. z o.o. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące projektu pn. „Wdrożenie platformy B2B 

realizującej procesy biznesowe pomiędzy firma FOLRES Sp. z o.o., a jej dostawcami” w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, przedkładam ofertę cenową 

na zakup następujących elementów projektu: 

LP Opis Cena netto w PLN 

1 Zakup Stacji roboczych wraz z oprogramowaniem systemowym 

do obsługi systemu B2B obsługujących procesy sprzedaży i 

zamówień  

Specyfikacja: 

 

 

2 Rekonfiguracja posiadanego oprogramowania ERP(modułów 

SPRZEDAŻ oraz ZAMÓWIENIA) do obsługi procesów 

zewnętrznych z Partnerami Biznesowymi 

Specyfikacja: 

 

 

3 Opracowanie programistyczne wzorów dokumentów i modeli 

transmisji danych między partnerem 1 i FOLRES 

 

4 Opracowanie programistyczne wzorów dokumentów i modeli 

transmisji danych między partnerem 2 i FOLRES 

 

5 Opracowanie programistyczne wzorów dokumentów i modeli 

transmisji danych między partnerem 1 i FOLRES 

 

6 Zakup usług zewnętrznych związanych z opracowaniem 

Programistycznym interfejsu API udostepniającego partnerowi 

1 funkcjonalności platformy, z wykorzystaniem komunikacji 

Web Service wspierającej realizację procesów biznesowych 

 

7 Zakup usług zewnętrznych związanych z opracowaniem 

Programistycznym interfejsu API udostepniającego partnerowi 

2 funkcjonalności platformy, z wykorzystaniem komunikacji 

Web Service wspierającej realizację procesów biznesowych 

 

8 Zakup usług zewnętrznych związanych z opracowaniem 

Programistycznym interfejsu API udostepniającego partnerowi 

3 funkcjonalności platformy, z wykorzystaniem komunikacji 

Web Service wspierającej realizację procesów biznesowych 

 

9 Testowanie platformy w zakresie - funkcjonalności, wydajności, 

testy bezpieczeństwa (miedzy FOLRES a partnerami 

biznesowymi) 

 

10 Szkolenia specjalistyczne z obsługi B2B  

RAZEM  

Oferta jest ważna do ........................................ 

 

Oświadczamy, że do wykonania oferowanego przez nas zamówienia firma posiada odpowiednie 

zasoby oraz kwalifikacje. W przypadku przyznania firmie zamówienia zobowiązujemy się do 

zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Oferent potwierdza gotowość realizacji projektu w terminach podanych w zapytaniu ofertowym 

z dnia 27.01.2014 r.. 

………………………………………… 

                 Podpis i pieczątka firmowa 


