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INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATECIA SPOJ NOSCI

Konkurs ofert

nr: Abest/0llMlz0l4

Abest sp. z o.o., ̂ r{ana dalej Zamawiaj4cym, rozpoczyna realizacjg Projektu dofinansowanego ze

6rodk6w unijnych * .urnuih Programu Operaryjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8:

Spoleczeristwo informacyjne *zwigkszanie innowacyjno6ci gospodarki, Dzialanie 8.2: Wspieranie

wdra2ania elektronicmego biznesu typu B2B.

W dniu 08.04"2014 oglasza Konkurs ofert nr Abest/01/0412014 na wykonanie nastgpuj4cych prac,

zwiryanych 
" 

opru"ori*iem i wdro2eniem komunikacji B2B z kontrahentami Zanawial4cego oftrz

systimu- informatycznego, kt6ry poprzuz uporz4dkowanie i automatyzacjq proces6w bianesowych

umo2liwi wla6ciw4 i sprawn4 komunikacjE B2B z parlnerami Abest sp. z o.o.

W nri4zku z povtyLszym Zamawiajqcy rwtaca sig z zapytaniem ofertowym dotycz4cym ni2ej

okreslonego obszaru realizacji Projektu:

1. Przygotowanie:opracowaf omz rcwezentowanie Abest sp. z o.o. w rozmowach z

paitneraaii do6'ca4eymi stan(lardu EDI, komunikatow i sposobu ich pnekazywania.

Z. 3zczeg6lowa analizaproces6w bianesowych i pohzeb Abest sp. z o.o. w zakresie systemu

informatyczn.go *rpbmugaj4cogo pracg Abest sp. z o.o. oraz realizuj4cego komunikacjg
B2B.

3. Budowa i wdro2enie systemu informatycznego dla Abest sp. z o.o., w 6m mechanizrn6w
komunikacji B2B.

4. Instalacja infrastruktury techniczrej i oprogramowania zvti4zana z zakupionym sprz9tem

komputerowYm.
5. Przeprowadzenie serii specjalistycznych szkoleri dla pracownikdw Abest sp. z o.o'

rwi4zanychz oprogramowaniem dedykowanym dla Abest sp. z o'o'

Zat1cznik numer 1 zawiera lvyciqg z bizresplanu Projektu'okreSlaj4cy w spos6b og6lny zakres

komunikacji B2B oraz funkcjonalno36 tworzonego systemu informatycznego. Wykonawca realizuj4c

ka2dy z c*erech etap6w okriSlonych z zal4cmk.q rozpocznie praca od szczeg6lowego uzgodnienia
funkdonalno5ci orazdetali poszczeg6lnych modut6w zZarrnwiaj4cym, nastgpnie dostarczy i wdro2,y

prororypy oprogramowania w terminie nie p62niejszym ni| p6ftorej miesi4ca przed koricem realizacji

d*ego etapu, co umoZliwi Zamawiaj4cemu z$aszanie uwag do prototyp6w, a Wykonawcy

*prJ*adr"nie mian i poprawek. PodCzas realiracji pierwszego etapu, Wykonawca przeprowadzi

niezbgdne uzgodnienia nie tytt o z Zamawiajqcym, ale takZe z jego kontrahentami wybranymi do

realizacji Projektu. Kuady elap zakoriczony bgdzie specjalistyczrymi szkoleniami personelu

Zamawiaj4cego vi zakresie dostarczanych tozwi4zat'r.

Zal4cznik numer 2 zawiera wyci4g z biznesplanu Projektu okre6laj4cy sprzgt komputerowy i

oprogramowanie bgd4ce przedmiotem instalacji.

Zal4cznrk numer 3 zawiera formularz oferty, kt6ry prosimy odesla6 wypelniony na adres podany w

nagi6*ku w terminie do 15.04.2014 r. (pod uwagg bgdzie brana data otrzymania oferty przez

Za:mawial4cego). Zapytanie ofertowe kierowane jest do wyselekcjonowanych ffim, z do6wiadczeniem

oraz potencjalem, dlatego jedynym kryterium por6wnawczym ofert bqdzie proponowana cena.
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Zal4cznik nr 1 do konkursu nr. Abest/0ll0,4lztl4

Og6lny opis budowanego systemu informatycznego, uzgodnieri i opracowari w zakresie
kcmunikacji, uslug informatycznych i technicznych zwi4zanych z instalacj4 infrastruktury

technicznej i opro gramowania oraz szkolerfi specj alistycznych

Budowane ronvi4zanie informatyczne podzielone bEdzie na wspdlpracuj4ce ze sob4 moduly, w tym
moduly realizuj4ce komunikacjg elekhonican4 z wykorzrystaniem EDI z poszczeg6lnymi ktrientami i
dostawcami uslug i surowc6w. Budowa i wdrazanie modul6w bqdzie odbywa6 siq etapami. Kazde
etap zaowocuje wdrozeniem sp6jnych firnkcjonalnoSci systemu, kt6re stopniowo bgd4 usprawniai
pracg Abest sp. z o"o., a:i do osi4gniqcia pelnej wydajnorici po zakoriczeniu realizacji czwartego etapu.

I etap: od 01.02.2O14 do 30.06.2014

opracorranie standarddw kamunikaeji EN enz gprr;,colrany zost*nie format gpfsu zamrd,vdrert i
kalkulacii deftoryi oraz sTwozone rcstanq hazy &nych zawierajqce wszyrsdcie przel:utaeane
informacje. W tym etapi€ zostanq wdrolone nastgpujqce funkcjonalna$ci:

l. Dokumentacja komunikat6w EDI i spasobu ich przeka4rwania, przygotowana przez firmg
informatyczne we wspolpracy z odpowiednimi przedstawicielami kazdego wsp6tpracujecego
parhrera bimesowego - odbiorcdw, dostawc6w material6w, podwykonawc6w uslug i firm
transportowych. Zaklada sig, ze komunikacja ta bgdzie r6ha dla odbiorc6w, dostawc6w
material,6w, podwykonawc6w uslug i firm transportowych, poza tym dopuszcza siE r6inice
indywidualne miEdzy opisem komunikacji z partnerami biaesowymi tego sarnego typu" ze
wzglgdu na wymogi ich system6w informatycznych oraz os6b je tworz4cych. Preftrowane bgd4
jednak rozwiy,ania sp6jne, nawet, gdyby nie wsrystkie pola zwi4zane zposzczeg6lnymi
komunikatami byty rejestrowane przez systemy ka*dego z partner6w biznesowych" tj. moie byi
tak, 2e konkretny parher nie bgdzie wykorzystywal zapltan o rozrachunki, przesylaj4c jednak
zapytania o ofertg poprzez EDI. Firma informatyczna, majic na uwadze warunki techniczne
systemu Wnioskodawcy or:rz poznaj4c systemy innych partner6w biznesowych" bgdzie
uczestriczy€ w opracowaniu zalozeri komunikacji na samym pocz4tku wspohracy, aby pozostali
partnerzy biznesowi mogli odpowiednio rozwijac swoje systerny. Pocz4tkowe uzgodnienia bEdq
istotne, aby odpowiednio uzupelnid wynaganiaWnioskodawcy odnosnie systemu, tak, by
r6wnowaiyl wszystkie oczekiwania partner6w biznesowych.

2. W systemie Wnioskodawcy opracow'any zostanie format opisu aamowieri i kalkulacji ofertowej
oraz stworzone zostan4 bazy kalkulacji i zlecefr (powi4zanych z odbiorcarni i podwykonawcami
ustug) oraz zostanie wykonane wsparcie dla komunikatow elektronicznych:
a. komunikat od systemu odbiorcy: proszE o ofertE na wykonanie opakowan/dostarczenie

towar6w o nastgpuj4cych paramefiach . .. ... Numer sprawy w systemie odbiorcy to . . . ..
b. komunikat do systemu odbiorcy: numer sprarvy w systemie odbiorcy: ... ".. Nurner prototypu

opakouanianadany w rystemie Wnioskodawcy"...... Proponowana cenzt to: ...... (zaklada siE
mozliwo$i przeslania kilku cen dla r6anych wersii wykonania kontenera- tak najczgsciej
przedstawia sig ofertg sp6lki Abest)

c. komunikat do systemu Wnioskodawcy: ProszE o wystawienie zlecenia napodstawie kalkulacji
Wybrany wariantprototypu opakowaniato: ....-.. Adresy do spedycji ....... Oczekiwany

termin wykonania .,. .. przy zaloieniu terminu dostarcrenia przez nas kompletnej
dokumentacj i techntcmej wraz z @zielnikiem gotowych

d. komunikat do systemu partnera bianesowego zam6wienie lub odrzucamy ze wzglgdu na: nie
zaplacone faktury/nierealny termin wykonania. (zaleinie od ustalef z partnerami

Ch'
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biznesowymi, mo2liwe bgd4 dodatkowe komunikaty pomralajqce korygornac termin
wykonania)

Wykonane zostanie wsparcie dla procesu przesylania material6w elektronicznych przez
wsp6tpracuj4cych odbiorc6w sp6tki Abest. Serwer FTP zostanie tak skonfigurowany, bykazdy z
odbiorc6w posiadal wlasne konto i by system informatyczny m6gl automatycznie zmienia6 hasla
odbiorc6w i inne parametry
Zostanie wykonana obsluga nastqpuj4cych komunikat6w:

a. komunikat do systemu odbiorcy: zostal przeslany plik z wizualizacjq projektu opakowania.
b. komunikat do systemu Wnioskodawcy: akceptujemy wizualizacjE opakowania kt6rE nalezy

powi4zac ze zleceniem numer ... .

c. komunikat do systemu odbiorcy: rozpoczynamy realizacjg zlecenia o numerze .....
Oprogramowanie pomagaj4cew ?*irz4dz:rniu plikami odbiorcdw-ze wzglgdu na mozliw4, du24
iloSd plik6w, konieczne jest oprogramowanie zestawiaj4ce wszystkie przeslane i sprawdzone
pliki, z mozliwoSci4 wySwieflenia tylko tych, kt6re nie s4 aktualnie przesylane W razkolejny
(poprawki odbiorcy).

Do osi4gnigcia cel6w opisanych w niniejszej aplikacji niezbEdny bgdzie zakup szkoleri
specjalistycznych, kt6re umozliwi4 personelowi spolki Abest opanowanie umiejgtno$ci pelnego
wykorzystywania mozliwci$ci stworzonych przez ten system. Szkolenia te odbywac sig bqd4 w
koricowej fazie kazdego etapu realizacji projekhr, skutkuj4cego wdroieniem jednego z modul6w
systemu. Firma informatyczna przeprowadzajqca szkolenia w zakresie dostarczanych rozwi4zari
zostanie zobowiqzana do uwzglEdniania specfiki pracy Wnioskodawcy i do przeprowadzenia szkoleri
w takim trybie, kt6ry nie zakloci wykonywania bieiqcych prac. Cwiczenia praktycene powinny
odbywad sig na realnych przykladach prowadzonych zlece6, czyli przedstawiciel lub przedstawiciele
firmy informatyczrej powinni towar4rszyd migdzy innymi pracownikom w czasie ich pracy na
zmianie, wsp6lnie odczytuj4c z nimi plany wykonania opakowanldostaw towar6w handlowych, jak i
deklarujqc wykonane czynno3ci, zwracaj4c uw€g na szczeg6$, wyja$niajqc, co omaczaj4
poszczeg6lne pola oprogramowania, tah by np. po przebyciu indywidualnego szkolenia kaidy z
pracounik6w m6gl wlasciwie wykorzystywad system, nie popelniaj4c btgd6w takich jak na przyklad
zadeklarowanie w programie wykonania okreSlonego opakowania w spos6b niewlaSciwy,
uniemo2liwiaj4cy skompletowanie zam6wienia.

Pierwszy cykl szkoleri skierowany bgdzie na wyrobienieprzaz pracownik6w umiejEtnosci pracy w
nowlm Srodowisku informatycznym i odbgdzie siq w kofrcowej fazie I etapu realizacji projeldu.
Tematyka tych szkoleri obejmowad bqdzie migdzy innymi:

a. Obsluga systemu kalkulacji i zlecefi zintegrowanego z rozwi4zaniami informatyczn5rmi
odbiorcdw. Szkolenie powinno byd skupione na pelnym wyja$nieniu stworzonej bazy
kalkulacji i zlecefr, wl4cznie z przekazaniern wiedzy o wlmrienianych komunikatach EDI - by
pracownicy byli Swiadomi kt6re czynnoSci wykonywane w oprogramowaniu generuj4
zdarzeniaw systemie parbnerdw. Cwiczenia praktyczne powinny byd prze,prowadzone z
kazdym z pracownik6w.

b. Zaanjomienie pracownik6w z pobieraniem material6w przesylanychprzezodbiorc6w na
serwer FTP, konfiguracja parametr6w konta FTP dla wszystkich uiytkownik6w
oprogramowania dedykowanego dla sp6lki Abest.

II etap: od 01.07.2014 do 30.11.2014

Drugi etap: zintqrwvane offiiczanie kalkukeji, Iagistyka i komunikacja z p&yyrkwtawcami
uslug. W tym etapie zosfzrnq Wrctone nastqpujEce mo&tly

4 .
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1. Modul kalkulacji wspolpracuj4cy z systemem informatyczr{,rn, z bazodanowym opisem
technologii wykonania zlecenia oraz zprzygotowan4 baz4 cennik6w jednostek technologicznych i
uslug oraz rodzaj6w i parametr6w technicznych uslug. Modul powinien samodeielnis wyznacz:Lc
najkorrystniejsz4 Sciezkg wykonania zlecenia, pozrvalajEc operatorowi na podejmowanie
kluczouych decyzji, czy np. wyboru dostawcy material6w do produkcji. Modul zapisywad bgdzie
opr6cz wycen takie zapotrzebowanie materialowe potrzebne do wykonania danego zlecenia

2. Modul logistyka - zarz4dzanie ushrgami zewngtrzryrni (kt6re zlecanebEdq podwykonawcom
ustug) araz orgarnzacj4 transportu. Zapotrzebowania na uslugi zewngtrzne bqd4 wynikaly z
kalkulacji zwi4zanej ze zleceniem i bEd4 uwidaczniane w logistyce w momencie zatwierdzenia
danego zlecenia. Operator bqdzie m6g) zgrupowad elecenia-np" w'edlug terminu ich wykonania i
rozeslad tak4 gnrpE zlecen do wyceny dostawcom i podwykonawcom uslug. Systemy
informatyczne dostawc6w ustug bgdq wymieniad miEdry innymi informacje:
a. zapotrzebowania wysylane ze spdki Abest na okreslon4 grupEustug zex'ngtrzrrych

wspdlpracuj4cym podwykonawcorn ushrg w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty. Kazda
usluga bgdzie szczeg6lowo opisana-wraz z liczbE element6w, kt6ra rna byd poddana danej
operacji i numerem zlecenia rv sy$emie WnioskodawcS

b. odbi6r ofert dostawc6w i podwykonawc6w uslug,

c. przekazanie zlecenia-decyzji o akceptacji wyceny, wrazz dodatkowymi informacjami
organizacyjn5rmi,

d. zestaw komunikat6w stuZ4cych ostatecanemu okredleniu termin6w,

e. informacje o realizacji zam6wienia, wysylce gotowych opakowai lub mozliwo(ci odbioru
wlasnym transportem

f. faktura elektroniczna, informacje o rozrachunkach

Drugi cykl szkolef, pod koniec drugiego polroczq skierowany bgdzie do pracownik6w
odpowiedzialnych za politykE cenow4 fitory, odpowiedzialnych za wykonywanie kalkulacji oraz
prqekt6w opakowarilkompletowania dostawtowar6w handlowych, zatwierdzanie zleceri do realizacji
oraz logistykg {transport, zamawianie material6dtowar6w handlowych, uslug podwykonawc6w oraz
ustug transportowych). Poszczeg6lne tematy to:

a. Dzialanie i konfrguracja modutu kalkulacyjnego. Szkoienie skoncentrowane bqdzie na
r6inych przykladach kalkulacji wykonania opakowan/skompletowania dostaw towar6w
handlowych w kontek3cie stosowanych algorytm6w ich obliczania i konfiguracji -
konfiguracji cen wykonania zlecenia przez podwykonawcow usfug niezbgdnych do procesu
matematycznego rnodelowania procesu ich realizacjiprzezmodul kalkulacyjny onaz cen i
rabat6w dla poszczeg6lnych odbiorc6w. Szczeg6ln4 uwagg nalezy zwrocii na konfiguracjg
podzialu dostaw materialodtowarow handlowyeh i zlecef dlapodwykonawc6w kfiore mogE
byc obliczane automatycznie" tj. kiedy modul moie sarnodzielnie przekazad komunikat EDI o
obliczeniu kalkulacji. Dla wyja6nienia wqtpliwo$ci i wlaSciwego przeszkolenia pracownik6w
nale?y przemaczyt odpowiedni4 ilofi czasu na dwiczenia prakfyczne zkuidym
pracownikiem.

b. Zatwierdzenie zlecsnia produkcyjnego i generowanie zapotrzebowair na ustugi
podwykonawcow. Wyja$nienie rnechanizm6w automatycznego generowania zlecefl na uslugi
podwykon*wc6wo analiza przryrpadk6w i konfiguracja. Cwiczenia praktycme odbgdq siE z
pracownikami biura.

c. Modul logistyka i komunikacja z dostawcami material6dtowar6w handlowych, uslug
podwykonawc6w i uslug transportowych. Proces kornpletowania ofert i ziecania wykonania
uslug. W czasie tego szkolenia zostanie dokladnie wyja$niony schemat komunikacji z
dostawcami material6dtowar6w handlowych i podwykonawcami uslug oraz uslug



transportowych, tak by pracownicy byli Swiadomi, kt6re dzialania pociqgaj4 za sob4
konsekwencje w systemach inforrratycznych parher6w typu dostawcy material6w/towar6w
handlowych, podwykonawcy uslug i firmy transportowe. Zostanie r6wniei przedstawiony
modul ,,Iogistyka" w zakresie prowadzenia, spnwdzania stanu realizacjiposzczeg6lnych
ustug podwykonawc6w i uslug transportowych. Pracownicy odpowiedzialni a odpowiednie
procesy biznesowe powinni po$wigci6, wsp6lnie z przedstawicielami firmy informatyczrej
stosunkowo duio czasu na iwiczenia praktyczne.

III etap: od 01.12.2014 do 31.O3.2015

Tneci e|ap: Planowanie produkcji, obl'eg zlecefi paszczegfilnych pdvvykonawcfuv uslug,
reiestracja czynnaSci, faktury, rozu,r6j komunikacji z odffiorcaml W tyrn ehpie zostanE
w d ro2on e n astepujqce mod uly :

1. Modul planowania produkcji: prrypisywania czESci decenia (typu: rodzaj opakowania, iloSc sztuk
w zam6wieniu, dodatkowe parametry techniczne typu ilofi, ksztalt i rozmieszczenie otworow) z
mo2liwo$ciq podzialu czg{ci pracy na kilku podwykonawe6w (przy du2ych spiEtrzeniach
zam6wief). Narzqdzia wspomagaj4ce kojarzenie zleced dla osiegnigcia oszczqdnoSci.

2 Moduly stanowiskowe umozliwiaj4ce deklarowanie stan6w zlecenia dla poszczeg6lnych
podwykonawc6w ustug ryykrojniki, arkusze pocigtej pianki) z rnozliwoici4 raportowania
uykonanych partii zlecenia. Dla ulatwienia wyszukania decenia rnoina bgdzie posluzy6 siE
czytnikiem kod6w oraz wydrukiem zlecenia ztym kodem.

3 Faktury VAT, wystawiane w oparciu o prowadzone zlecenia i okreslone dane odbiorcy.
UwzglEdniona bgdzie takZe mozliwoSi przypisywania odbiorc6w do poszczeg6lnych faktur.

4. Rozw6j komunikacji z systemami odbiorc6w o informacje na temat mozliwo$ci odbioru zlecenia
(po deklaracji spakowania zam6wienia), ewentualnie wysylce kurierem, przekazanie numeru listu
przewozowego oraz przesylanie danych na temat platno$ci i faktury elektronicznej, w tym talc2e
kompletu informacji o fakturach i fakturach oczekujqcych na adatg czy przeterminowanych.

'frzeci cykl szkolen, pod koniec trzeciego polrocza, skierowany bgdzie do wszystkich pracownik6w
spolki Abest. Poszczeg6lne tematy szkolenia to:

a. planowanie realizacji zleceri-w zakresie tworzenia planu wspdtpraay zpartnerami
biznesowymi

b. odc4t planu produkcji jako planu pracy podrvykonawc6w ustug. Rejestracja wykonanych
czynnodci - szkolenie dla pracownik6w spolki Abest wrazziwiczeniami praktycznl,rni,
pozwalaj4cymi na wyja3nienie wszystkich wEtpliwofci i wladciwe uzywanie nowych
modul6w

spedycja * modul wy'dawania wykonanego zam6wienia. Druki, deklaracje gotowo$ci podjEcia
wykonania zlecenia przez podwykonawc6w uslug i firmy transportowe komunikacji EDI z
odbiorcarni. Teoria i iwiczenia praktyczne dla praoownik6w spo&i Abest

frktury, platnosci i koszry w nowym systemie - szkolenie z dwiczeniami praktycznymi dla
pracownik6w odpowiedzialnych za sprally ksiEgowe, przedstawicieli handlowych i
kierownika dzialu handlowego w zakesie interpretacji o niezaleganiu z
platnoSciami.

d.



IV etap: od 01.04J014 do 3O.09.2015

Czwartyr etap: gospodarka fiwteria/prva onz kamunikacja elelcfr'glicma z doslawcarnf
matertalow, nqfty. W tym pdhocza zosfunE urdrcione nastqpujqce mdtty

1. Modul magaz1rnowy. R6wniez w modulach magazynowych zapotrzebowanie na poszczeg6lne
materialy i towary handlowe bqdzie pojawiaf sig po zatwierdzeniu zlecenia do realizacji. Modul
magazynowy bgdzie bilansowal posiadane materialy i towary handlowe obliczaj4c jakie iloSci
poszczeg6lnych rnaterialdw i towar6w handlowych nale"y zam6wii, uwzglgdniajqc w tym tak2e
konieczne z:rpzsy, kt6re Wnioskodawca musi posiadac na staniq 4godnie z postanowieniami
um6w nakazuj4cych przechowywanie okre6lonych stok6w magazynowych.

2. Modul komunikacji elekhonicznej z systemami dostawc6w material6w i towar6w handlowych
bEdzie przekazywal i odbieral nastqpujqpe komunikaty:

a. aktualne zapotrzebowanie Wnioskodawcy na rnaterialy /towary handlowe zale2nie od typu
dostawcy, mog4 byd przekazywane pianki do produkcji opakowai lub towary handlowe

b. proponoilane ceny material6w i towar6w handlowych

c. decyzjg o zam6wieniu material6dtowar6w handlowych, termin dostauy, spos6b transportu
d. fakturg elektroniczn4 i informacje o rozrachunkach, kt6re bEd4 u nas oczekiwai w buforze na

frzrycm1 dostawg material6wltowardw handlowych

3. Raporty - wykorzysttrj4ce zebrane w bazie danych informacje - pozwalajqce migdzy innymi na
porownyrranie koszt6w zlecef z przeprowadzon4 uprzednio kalkulacja (przy zaloieniu r6znych
ofert od r6znych dostawc6w), generowanie raport6w w oparciu o czas wykonywania zlecenia
przez podwykonawc6w uslug, sprawdzanie ksiggowej historii rvybranego parhrera biznesowego,
inne raporty trzgodnione z dostawc4 oprogr:rmowania, usprawntaj4ce zarr.4dzafie sp6lk4 Abest.
Pewn4 grupg raportow opisano w punkcie 7.

Czrrarty cykl szkolen, pod koniec czwartego p6lrocza, skierowany bEdzie do wszystkich pracownik6w
w zakresie szkolef podsumowuj4cych. Poszczeg6lne tematy to:

a. raporty i wnioskowanie - na szkoleniu om6wiony zostanie schemat baey danych oraz
wszystkie, w)pracowane w trakcie budowy systemu rapoty - pozwalaj4ce na kontrolq
rozrachunk6q wynik6w odbiorc6w" wynik6w spotki Abest w poszczeg6lnych okresach"
kontrolE koszt6w, kontrolg wydajnodci pracownik6w, oplacalno$ci wspo*pracy z
poszczeg6lnymi odbiorcami, por6wnanie cen produkcji na poszczegdlnych zleceniach, itp.

b. szkolenie z zakresu gospodarki magazynowej - logika wsp6lpracy magazyn6w z innymi
modulami, automatycznego rezerwowania material6dtowar6w handlowych, i6. Zasady
komunikacji z systemami informatycznymi odbiorc6q dostawc6w material6wltowar6w
handlowych, podwykonawc6w ushng i firm transporbowych

c. szkolenia calo6ciowe, podsumowuj4ce, z wszystkich wymienionych !\y2ej temat6w, rozmowy
na temat wlniklych w czasie pracy problem6w, wyja$nienia w4tpliwo5ci w trakcie
indywidualnych spotkari z wszystkimi dzialami firmy



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATECIA sPOJNOSCI

UNNEUNOPEJ!9T(A
EU&OPEISK flJNDl'SZ

MZ$fOJTJflEGTQNA|.ilEfO

Zatqcznik 2: spRzET KoMpurnRowy r opRocRAMowAr{rE BgD.tcE
PRZEDMIOTEM INSTALACJI

I etap: od 01.02.2014 do 30.06.2014

f .instalacja podstawowych element6w infrastruktury serwerowni (szafa serwerowa, switch,
przeN4cmtk KVM LCD, router sprzgtowy, routery be4rzewodowe)

2.instalacja i konfiguracja sorwera baey danych
3.instalacja i konfiguracja serwera aplikacji i FTP
4.instalacja i konfiguracja z-xllacza awaryjnego UPS dla serwer6w
5.instalacja i konfiguracja zasilacza awaryjnego UPS dla komputer6w
6.instalacja i konfiguracja zestawu kornputerowego dla projektanta
T.instalacja i konfiguracja drukarki sieciowoj

W sklad oprogramowania'serwera bary danych wejdzie:

a. program Red Hat Enterprise Linux Server - 2 socked server option

W sklad oprogranowania serwera aplikacji i FTPp wejdzie:

a. program Red Hat Enterprise Linux Seruer - 2 socked server option

W sklad oprogramowania dla projektanta wejd4:

a. Windows 7 Ultimate 32 biU64 bit BOX PL
b. Microsoft Office 2013 32164 Bit PL
c. program antywirusowy
d. program do tworzenia kopi bezpieczefistwa
e. program do nagrywania
f. program do archiwizacji
g. Alibre Design Expert
h. Aide PDF to DXF Converter

II etap: od 01.07.2014 do 30.11.2014

8.instalacja i konfiguracja zestawu komputerowego dla specjalisty do spraw zakupow
f .instalacja i konfiguracja zestawu komputerowego dla specjalisty do spraw sprzedazy
lO.tnstalacja i konfiguracja zestawu komputerowego dla kierownika produkcji

W sklad oprogramowania dla specjalisty do spraw zakup6w wejd4:

a. Windows 7 Ultimate 32 biU64 bit BOX PL
b. Microsoft Office 2013 32y64 Bit PL
c. program antywirusowy
d. program do tworzeni€ kopi bezpieczeristwa
e. program do nagrywania
f. program do archiwizacji

W sklad oprogramowania dla specjalisty do spraw sprzedaiy wejd4:

a. \A/indows 7 Ultimate 32 biV64 bit BOX PL
b. Microsoft Office 2013 32f64 Bit PL

<*_x1t



c. program antywirusowy
d. program do twozenia kopi bezpieczefistwa
e. program do nagrywania
f. program do archiwizacji

W sklad oprogramowania dla kierownika produkcji wejd4:

a. Windows 7 Ultimate 32 biU64 bit BOX PL
b. Microsoft Office 2013 32164 Bit PL
c. program antywirusowy
d. program do tworzenia kopi bezpieczelistwa
e. program do nagrywania
f. program do archiwizacji

III etap: od 01.12.2014 do 31.03.2015

I l.instalacja i konfiguracja 3 zestawdw dla handlowc6w wraz z oprogramowaniem
l2.instalacja i konfiguracja zestawu dla kierournika dziafu handlowego wrazzoprograrnowaniem

W sklad kaidego z zestawdw dla handlowcdw wejd4:

a. Windows 7 Ultimate 32 biU64 bit BOX PL
b. Microsoft Office 2013 32til Bit PL
c^ program antywirusoury
d. program do tworzenia kopi bezpieczeristwa
e. program do nagrywania
f. program do archiwizacji

W sklad zestawu dla kierownika dzialu handlowego wejd4:

a. Windows 7 Ultimate 32 biU64 bit BOX PL
b. Microsoft Office 2013 32/64 tsit PL
c. program antywirusowy
d. program do tworzenia kopi bezpieczefistwa
e. program do nagrywania
f. program do archlwizacji

IV etap: od 01.04.2014 do 30.$.2015

I 3.instalacja i konfiguracja stacjonarnego czytnika kod6w
14. instalacja i konfiguracja 3 przenoSnych czyhrik6w kod6w
l5.instalacja i konfiguracja urzqdzenia do archiwizacji danych

ABEST
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Zalqczni k 3 - FoRMULARZ oFERw

Nazwa firmv Osoba odpowiedzialna za
przedmiotow4 ofertg
(prowadz4cy sprawq)

Adres i dane kontaktowe

A. Pietwszy &p: 01.(E.2AU- 3A.A6-2il4

Zakres Propononrana cena
(uzupelnia Oferent)

Reprezentovrranie Abest sp- z o.o. $r rozlnowach z partnerami fsznesourymi,
wykonanie opracowania dotyczqcqo silandard6rr i komunikatfrr EDl, zgodnie z
opisem w zalqczniku nr I

Budowa i wdro2enie systemu informatycznego rv zakresie opisanyrn w zaQczniku nr
1 punkt (prototyp, wdro2enie, rozhrclowa zgodnie z uwagami Zamawiaiqcego)
Pzeprowadzenie szkolefi specjalistycznych, okre6lonych w z@czniku nr 1
Wykonanie us,krg informatycanych i technicznycfr ari1ranycl z instalacjq
infrastruktury technicznej i oprogramorarania, okreSfonych w zaQczniku nr 1

B. Drugi etap: 01.07.2011 - 3O.l 1.2014

Zakres Propcnourana cena
(uzupelnia O{erent)

Budowa i wdro2enie systemu informatycanruo w zakresie opisanyrn w zaQcaniku nr
1 (prototyp, udroienie, rozbr"rdcnra zgodnie z unngami Zarnawiajqego)
Przeprowadzenie szkoleri speqiatistycznfh, okreSlonych w zalqczniku nr 1
Wykonanie uslug informatycznych i technicznych aviqzanych z instalacjq
infrastruktury technicznej i oprogramorrania, okre6lonych w eaQczniku nr 1

C. Tzeci etap: 01.1 2.201 4 - 3r.O3.2Ot 5

Zakres Proponormna cena
(uzupe{nia Oferent}

Budowa i wdroZenie sysiemu informatycznego w zakresie opisanyrn w zalqczniku nr
1 (prototyp, wdro2enie, rozbudowa zgodnie z uwagami Zamawiaiqcego)
Pzeprowadzenie szkolef specialistycznych, akre$lonych w zaeczniku nr 1
\Afukonanie us&rg informatycanych i tecfinicanycfr zrflii4enysh z inslataqiq
infrastruktury technicznej i oprogramounania, okre5lonyclr w zaecaniku nr 1

D. Czwarty ehp: 01.(H.2OiS - 3A.N.2M5

Zakres Proponourana cena
(uzupelnia Oferent)'



Budowa i wdro2enie sysiemu informatycznego lr zakresie opisanym w zaQczniku nr
1 punkt D (prototyp, Mro2enie, mzbudowa zgodnie z ur4ami Zamauri4qcego)

Pzeprowadzenie szkolefi spcialistycanych, okre$lonyclr w zaQczniku nr 1

Wykonanie usNug informatycznych i technicznych zrui1zanych z ins{alacjq
infrastruktury technicznej i oprograrnowania, okrailonyc*r w zaQcaniku nr 1

Niniejszym, w imieniu firmy ,,...,. pnedshwiam ofertg budovty
systemu informatycznqgo, uslug informatycznych i technicznych nriqzanych z insfrlacjq
struffiury technicznei i qrqnmatll:ania oraz wykonanla nlezbqdnych qncowarl i
p rzep rowadzen ia szkobrt

na lqcznq surng netto. Oferh jest watna w terminie do

(imie i nazuisko, data, fi*zqtka)
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