Przemyśl 04.06.2012

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy usług doradczych
1. Program - Sygnatura wniosku : PROGRAM OPERACYJNY:
OPERACYJNY INNOWACYJNA
GOSPODARKA DZIAŁANIE 8.2 „WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO
BIZNESU TYPU B2B – WNIOSEK NR : WNDWND-POIG.08.02.00POIG.08.02.00-1818-133/11
133/11

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres prac doradczych obejmuje wykonanie niezbędnych analiz dotyczących firmy oraz realizowanej
inwestycji tak by w efekcie można było sporządzić szczegółową konfigurację sprzętu oraz
szczegółowy opis wymaganej przez nas aplikacji B2B oraz sporządzenie specyfikacji przetargowych
niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procedury zakupu niezbędnych do realizacji projektu
wartości niematerialnych prawnych oraz środków trwałych.
Szczegółowy zakres prac:
1. Dokonanie analizy obecnego stanu systemu informatycznego oraz posiadanej infrastruktury
teletechnicznej – 55 roboczogodzin.
2. Określenie kierunków rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem
wymagań stawianych przez systemy informatyczne Partnerów w zakresie planowanej
wymiany informacji w modelu B2B – 50 roboczogodzin.
3. Doradztwo w zakresie reorganizacji procesów biznesowych z uwzględnieniem modelu B2B –
65 roboczogodzin.
4. Identyfikacja technologii kluczowych dla realizacji projektu – 55 roboczogodzin.
5. Analiza przedwdrożeniowa - zebranie kompletu informacji niezbędnych do właściwej
parametryzacji systemu, określenia wymaganych przez firmę cech i parametrów
funkcjonalnych systemu informatycznego oraz możliwości migracji danych dotychczas
zgromadzonych w firmie – 60 roboczogodzin.
6. Doradztwo w zakresie możliwości wykorzystania technologii internetowych stosowanych w
systemach B2B – 55 roboczogodzin.
7. Przygotowanie technicznych wymagań do SIWZ dla określonych elementów systemu
informatycznego – 40 roboczogodzin.

3. Miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie firmy WIDAN : 3737-700 PRZEMYŚL,
PRZEMYŚL, ul. JASIŃSKIEGO 56B

4. Termin składania ofert : 1818-06-201
2012.
5. Osoba do kontaktu : P. Daniel Malczyński tel: + (16) 678678-9898-41
6. Kryteria oceny ofert : Cena 100%
100%
7. Inne określone przez zamawiającego informacje:
1. Wymagany termin zakończenia prac 01.08.2012 .
2. Oferta należy przesłać na załączonym formularzu.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

O F E R T A NA WYKONANIE PRAC DORADCZYCH

NAZWA OFERENTA
Niniejszym składam ofertę na wykonanie prac doradczych opisanych w ogłoszeniu z dnia : 04.06.2012
Deklaruje wykonanie niżej wymienionych prac:
1. Dokonanie analizy obecnego stanu systemu informatycznego oraz posiadanej infrastruktury
teletechnicznej.
2. Określenie kierunków rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wymagań
stawianych przez systemy informatyczne Partnerów w zakresie planowanej wymiany informacji w
modelu B2B.
3. Doradztwo w zakresie reorganizacji procesów biznesowych z uwzględnieniem modelu B2B.
4. Identyfikacja technologii kluczowych dla realizacji projektu.
5. Analiza przedwdrożeniowa - zebranie kompletu informacji niezbędnych do właściwej parametryzacji
systemu, określenia wymaganych przez firmę cech i parametrów funkcjonalnych systemu
informatycznego oraz możliwości migracji danych dotychczas zgromadzonych w firmie.
6. Doradztwo w zakresie możliwości wykorzystania technologii internetowych stosowanych w systemach
B2B.
7. Przygotowanie technicznych wymagań do SIWZ dla określonych elementów systemu informatycznego.
Proponowana cena:
Ilość
godzin

Nazwa zadania

Dokonanie analizy obecnego stanu systemu informatycznego oraz posiadanej
infrastruktury teletechnicznej.
Określenie kierunków rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem
wymagań stawianych przez systemy informatyczne Partnerów w zakresie planowanej
wymiany informacji w modelu B2B
Doradztwo w zakresie reorganizacji procesów biznesowych z uwzględnieniem modelu
B2B.
Identyfikacja technologii kluczowych dla realizacji projektu
Analiza przedwdrożeniowa - zebranie kompletu informacji niezbędnych do właściwej
parametryzacji systemu, określenia wymaganych przez firmę cech i parametrów
funkcjonalnych systemu informatycznego oraz możliwości migracji danych dotychczas
zgromadzonych w firmie.
Doradztwo w zakresie możliwości wykorzystania technologii internetowych stosowanych
w systemach B2B
Przygotowanie technicznych wymagań do SIWZ dla określonych elementów systemu
informatycznego
RAZEM WARTOŚĆ NETTO OFERTY

Cena za
1 rbh

Wartość netto

55
50
65
55

60

55
40

Słownie wartość oferty netto: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Termin zakończenia prac : 01.08.2012.
Termin związania ofertą : 30 dni
……………………………….
Podpis upoważnionej osoby

