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Poznań, dn. 18.06.2014 r. 
EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
Ul. Szczepanowskiego 11   
60-541 Poznań 
NIP: 7811619180 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG/8.2/2014 

 
 

W związku z realizacją projektu pn. „WdroŜenie nowoczesnego systemu B2B integrującego procesy biznesowe 
firmy EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA oraz jej 
Partnerów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 firma EUROKLIMAT 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NIP: 7811619180 zaprasza do 
składania ofert na wdroŜenie systemu B2B w firmie EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (nabycie wartości niematerialnych i prawnych, zakup nowych 
środków trwałych, nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury 
technicznej i oprogramowania, usługi doradcze i eksperckie oraz szkolenia specjalistyczne).  
 
Termin realizacji: maksymalnie do 30/04/2015  
 
Opis projektu: 
 
Projekt polega na wdroŜeniu systemu B2B usprawniającego i automatyzującego relacje firmy EUROKLIMAT 
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z jej partnerami. WdraŜany system 
B2B umoŜliwi automatyzację danych w zakresie wymiany informacji w odniesieniu do procesów tj. 
zarzadzania realizacja zleconych usług, realizacją sprzedaŜy, obsługą reklamacji, monitorowania naleŜności i 
rozliczeń, zarzadzania gospodarka magazynową. W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesny 
modułowy system B2B, który w znaczący sposób wpłynie na wzrost efektywności procesów biznesowych 
realizowanych przez Zamawiającego i jego partnerów.  

 
Przedmiot zapytania ofertowego: 
 
 1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

l.p
. 

Nazwa i opis 
Termin realizacji  Jednostka 

miary 
(szt.) 

Ilość  

(a) (b) (c) (d) (e) 

1 
 

Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie 
oprogramowania niezbędnego do wdroŜenia 
rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B - 
moduł SWD (System Wymiany Danych) systemu 
informatycznego B2B - 1 szt.  
 
Projekt będzie polegał na wykonaniu szeregu 
programów słuŜących do obsługi zakładanego procesu 
wymiany danych. Pierwszym będzie System Wymiany 
Danych (SWD), który będzie zbierał informacje pobrane 
z programów ERP i słuŜył jako główne medium 
komunikacyjne między tymi systemami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/07/2014  - 
31/10/2014 

szt. 1 
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SWD będzie to program komunikujący się z modułem 
AU oraz przygotowujący dane gotowe do 
zaimportowania w systemach Partnerów. Jego 
zadaniem będzie pozyskiwanie i składowanie informacji 
z systemu Zamawiającego oraz przygotowywanie 
danych do zaimportowania w systemach wewnętrznych 
(systemy ERP Zamawiającego i Partnerów). 
Komunikacja z modułami B2B będzie odbywała się w 
standardzie EDI lub xml. Do danych składowanych w 
SWD będzie dostęp poprzez aplikację uŜytkownika 
(AU). W obszarze programu AU zostaną wykonane 
następujące prace: opracowanie i przygotowanie 
wyglądu interfejsu uŜytkownika; przygotowanie 
interfejsu słuŜącego konfiguracji programu, by 
umoŜliwić rejestrację danych; wykonanie struktury 
bazy danych programu SWD, by program mógł 
przechowywać ustawienie konfiguracyjne i dane 
operacyjne; wykonanie mechanizmu do 
zabezpieczonego przesyłania plików z danymi dla 
zachowanie jak najwyŜszego poziomu poufności 
wymiany informacji handlowych; wykonanie 
mechanizmu do automatycznego przesyłania 
wiadomości e-mail stosownie do konfiguracji programu 
SWD. 

2 

Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie 
oprogramowania niezbędnego do wdroŜenia 
rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B - 
moduł AU (Aplikacja UŜytkownika) systemu 
informatycznego B2B - 1 szt. 
Projekt będzie polegał na wykonaniu szeregu 
programów słuŜących do obsługi zakładanego procesu 
wymiany danych. Kolejnym z programów będzie 
Aplikacja UŜytkownika (AU), słuŜąca uŜytkownikom do 
wglądu do danych zebranych w systemie B2B a takŜe do 
wprowadzania danych do systemu B2B. Aplikacja ta 
będzie interfejsem uŜytkownika umoŜliwiającym mu 
korzystanie z zasobów B2B. Planowany system B2B nie 
ma być jedynie działającym w tle migratorem danych, 
ale przede wszystkim medium integrującym i 
intensyfikującym komunikację między podmiotami. 
Aplikacja z interfejsem uŜytkownika będzie słuŜyć do 
zarządzania składowanymi danymi. Aplikacja 
UŜytkownika (AU), słuŜyć będzie uŜytkownikom do 
wglądu do danych zebranych w systemie B2B a takŜe do 
wprowadzania danych do systemu B2B. Aplikacja ta 
będzie interfejsem uŜytkownika umoŜliwiającym mu 
korzystanie z zasobów B2B. W obszarze programu AU 
zostaną wykonane następujące prace: przygotowanie 
bezpiecznego mechanizmu identyfikacji uŜytkownika 
AU w oparciu o nazwę uŜytkownika i hasło, by 
zapewnić dostęp wyłącznie dla uprawnionych 
uŜytkowników, opracowanie i przygotowanie wyglądu 
interfejsu uŜytkownika; wykonanie struktury bazy 
danych programu AU, by program mógł przechowywać 
ustawienie konfiguracyjne i dane pobrane przy pomocy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/11/2014  - 
31/01/2015 

 
szt. 

 
1 
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programu SWD; zaprogramowanie prezentacji danych w 
oparciu o dane zawarte w bazie danych systemu; 
zbudowanie formatek do rejestracji dokumentów 
zamówień i w oparciu przygotowany wcześniej interfejs 
uŜytkownika; zbudowanie widoków pokazujących stan 
rozliczeń między Zamawiającym, a Partnerem;  
zbudowanie widoków pokazujących listę historycznych 
dokumentów, które zostały wygenerowane w oparciu o 
platformę B2B; mechanizmu wymiany danych między 
platformą a systemem, słuŜącego pobieraniu danych 
prezentowanych w platformie i wprowadzania danych 
utworzonych w programie AU do systemu firmy 
Zamawiającego. 

3 

Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie 
oprogramowania niezbędnego do wdroŜenia 
rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B - 
moduł MWD (Moduł Wymiany Danych) nakładka 
systemu ERP- 1 szt. 
Program MWD (Moduł Wymiany Danych) - będzie 
nakładką na system Comarch ERP XL (system ERP 
Zamawiającego) słuŜący do przygotowania danych w 
postaci pliku w standardzie EDI lub xml i wysłania pliku 
do programu SWD. W drugą stronę MWD będzie pobierał 
plik z SWD w formacie EDI lub xml i importował go do 
systemu ERP Zamawiającego. W obszarze programu 
MWD zostaną wykonane następujące prace: konsultacje 
w zakresie szczegółów wykonania modułu; wykonanie 
wstępnego projektu modułu; prezentacja i uzgodnienie 
ostatecznego kształtu modułu; zaprojektowanie i 
zaprogramowanie modułu; zainstalowanie modułu u 
Zamawiającego i przedstawienie jego funkcjonalności; 
wprowadzenie poprawek i zmian oraz usunięcie 
dostrzeŜonych błędów. 

 
01/11/2014 – 
31/01/2015 

 
szt. 

 
1 

4 

Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie 
oprogramowania niezbędnego do wdroŜenia 
rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B - 
moduł AP (Aplikacja Podwykonawcy) udostępniony 
usługowo – 1 szt. 
Aplikacja Podwykonawcy - będzie modułem 
udostępnionym w architekturze SaaS dla 
współpracujących z Zamawiającym podwykonawców 
umoŜliwiającym mu wystawianie rachunków na 
podstawie zrealizowanych prac oraz pozwalającym na 
budowanie własnego harmonogramu pracy. W obszarze 
programu AP zostaną wykonane następujące prace: 
przygotowanie bezpiecznego mechanizmu identyfikacji 
uŜytkownika AP w oparciu o nazwę uŜytkownika i hasło, 
by zapewnić dostęp wyłącznie dla uprawnionych 
uŜytkowników; opracowanie i przygotowanie wygląd 
interfejsu uŜytkownika; wykonanie struktury bazy 
danych programu AP, by program mógł przechowywać 
ustawienie konfiguracyjne i dane pobrane przy pomocy 
programu SWD; zaprogramowanie prezentacji 
harmonogramu pracy w oparciu o dane zawarte w bazie 
danych systemu ERP; zbudowanie widoków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/11/2014 – 
31/01/2015 

szt. 1 
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pokazujących stan rozliczeń między Zamawiającym, a 
Partnerami (Podwykonawcami); zbudowanie widoków 
pokazujących listę historycznych dokumentów, które 
zostały wygenerowane w oparciu o platformę B2B, by 
uelastycznić i wzmocnić wiarygodność rozwiązania B2B; 
przygotowanie mechanizmu wymiany danych między 
platformą, a systemem ERP, słuŜącego pobieraniu 
danych prezentowanych w platformie i wprowadzania 
danych utworzonych w programie AP do systemu ERP 
firmy Zamawiającego. 

5 

Wartości niematerialne i prawne w formie 
oprogramowania niezbędnego do wdroŜenia 
rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B 
licencje systemu Comarch ERP XL lub równowaŜnego 
(2 licencje Handlowe, 3 licencje Zamówień) - 1 szt. 
Do uruchomienia rozwiązania niezbędne są licencje 
systemu Comarch ERP XL (lub innego równowaŜnego 
systemu klasy ERP). Stwierdzono, Ŝe z perspektywy 
projektu B2B wymagany jest zakup odpowiednich 
licencji dla 3 uŜytkowników. Licencje te muszą 
obejmować moŜliwość obsługi procesów sprzedaŜy  
i zamówień. 

 
 
 
 

 
01/07/2014 – 
31/10/2014 

szt. 1 

 
 2. Zakup nowych środków trwałych 

l.p
. 

Nazwa i opis 
Termin realizacji  Jednostka 

miary 
(szt.) 

Ilość 

(a) (b) (c) (d) (e) 

1 

Zakup nowych środków trwałych - serwer typu IBM  
wraz z oprogramowaniem serwerowym - 1 szt. 
W ramach projektu Zamawiający planuje zakup nowego 
środka trwałego - serwera typu IBM wraz systemem 
operacyjnym i oprogramowaniem bazy danych. 
Przewiduje się następujące, minimalne parametry 
serwera: 1xCPU, 16GB RAM, 6x HDD 128GB. W zakresie 
oprogramowania przyjęto platformę systemową 
Microsoft opartą o Windows 2012 Server oraz Microsoft 
SQL Server Standard 2012. Ilość uŜytkowników 
oprogramowania określono na 12.  
Wymagany model serwera musi posiadać certyfikaty 
Energy Star oraz 80 PLUS Platinum. Zamawiający  do 
administracji serwerem planuje wykorzystać IBM 
Systems Director z wtyczką Active Energy Manager lub 
inne równowaŜne narzędzie pozwalające na 
zarządzanie i kontrolowanie poboru mocy w czasie 
rzeczywistym 

 
01/07/2014 -
31/10/2014 

szt. 1 

 
 3. Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury 

technicznej i oprogramowania 

l.p
. 

Nazwa i opis Termin realizacji 
Jednostka 

miary  
(roboczodni) 

Ilość  

(a) (b) (c) (d) (e) 
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1 

Zakup usług technicznych - instalacja i konfiguracja 
serwera, instalacja oprogramowania serwerowego - 1 
szt. Zadanie to jest niezbędne do realizacji projektu. 
Instalacja i konfiguracja serwera to kluczowe działania 
dla pomyślności realizowanego projektu.  

01/07/2014 -
31/10/2014 

 
 
 

rbd.  4 

 
 

 

 4. Usługi doradcze i eksperckie 

l.p
. 

Nazwa i opis 

 
Termin realizacji  

 

Jednostka 
miary 

(roboczogodziny  
lub  roboczodni) 

Ilość 

(a) (b) (c)  (d) (e) 

1 

Zakup usług eksperckich w zakresie reinŜynierii 
procesów biznesowych dotyczących projektu, 
wdroŜenie systemu B2B - 1 szt. 
Efektem wykonanych usług w zakresie reinŜynierii 
procesów biznesowych będzie: odpowiedź na kluczowe 
pytania dotyczące technicznych rozwiązań, ustalenie 
wszelkich niezbędnych kwestii potrzebnych do 
prawidłowej technicznej realizacji projektu, (analiza 
potrzeb przedsiębiorstwa pod kątem zakładanego 
projektu, rozpoznanie zasobów, rozpoznanie 
istniejących i planowanych procesów biznesowych, 
zaprojektowanie technicznych rozwiązań, 
zaplanowanie harmonogramu działań, wyznaczenie 
osób odpowiedzialnych, określenie zasad komunikacji, 
zaprojektowanie wzorców dokumentacji wdroŜeniowej, 
przygotowanie procedur, określenie kluczowych kwestii 
("kamieni milowych") i czynników ryzyka projektu). 

 
 
 
 
 
 
 
 

01/07/2014-
31/10/2014 

 
 
 

rbh 
 
 

 
200 

2 

Zakup usług doradczych o charakterze 
wdroŜeniowym – wdroŜenie systemu ERP- 1 szt. 
W ramach usług doradczych zostaną przeprowadzone 
działania mające na celu wdroŜenie zakupionych 
licencji systemu ERP celem prawidłowej współpracy z 
systemem B2B. Będzie wymagało to opracowania 
procedur, szablonów oraz ustawień konfiguracyjnych 
wymaganych dla projektu. Opracowane rozwiązania 
będzie naleŜało wprowadzić do systemu ERP, aby 
realizował on wszystkie funkcjonalności opisane w 
koncepcji projektowej. Do realizacji tego zadania 
niezbędna będzie bardzo dobra znajomość moŜliwości 
wdraŜanego systemu oraz znajomość wewnętrznej 
struktury systemu. 

01/07/2014 – 
31/10/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

rbd 

16 

3 

Zakup usług doradczych o charakterze 
wdroŜeniowym – wdroŜenie systemu B2B- 1 szt. 
Usługi doradcze mają na celu przygotowanie 
Zamawiającego do eksploatacji systemu, mają pomóc 
w odpowiednim zorganizowaniu procesu wymiany 
danych oraz zadbać o prawidłowe uruchomienie całego 
procesu, mają teŜ pomóc w zaplanowaniu optymalnego 
wykorzystania przygotowanych rozwiązań. 

 
 
 
 

01/02/2015 – 
30/04/2015 

 
 
 
 

rbh 

 
 
 
 

300 
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Kryteria wyboru ofert:  
 
Kryteria obligatoryjne:  

1. Wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
2. Gotowość do realizacji zamówienia we wskazanych  terminach. 

 5. Szkolenia specjalistyczne 

l.p. Nazwa i opis 
 

Termin realizacji  
Jednostka 

miary 
(roboczodni) 

Ilość 
(rbd) 

(a) (b)  (c) (d) 

1 

Zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do 
wdroŜenia biznesu B2B - szkolenia dla 
Administratora - 1 szt. 
Szkolenie dla administratora nowego systemu B2B, 
pozwoli administratorowi uzyskać kompetencje 
umoŜliwiające obsługę i rekonfigurację pracy systemu 
wdroŜonego w przedsiębiorstwie. Uzyskana na 
szkoleniu wiedza administratora ma na celu 
minimalizację ryzyka związane z wykorzystywaniem 
technologii informatycznych, a w potencjalnej sytuacji 
awaryjnej ma pozwolić na szybsze rozwiązanie 
problemu. Szkolenie przygotuje administratora 
systemu do nadzoru nad poszczególnymi procesami 
biznesowymi obsługiwanymi przez system. Szkolenie 
obejmie swoim zakresem informacje na temat 
wszystkich podstawowych funkcjonalności niezbędnych 
do podstawowego korzystania z oprogramowania i 
rozbudowane zostanie o zaawansowane informacje 
niezbędne do zarządzania platformą oraz utrzymania 
prawidłowego jej funkcjonowania. 
 

 
 
 
 
 
 
 

01/02/2015 – 
30/04/2015 

rbd 4  

2 

Zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do 
wdroŜenia biznesu B2B - szkolenia dla 
uŜytkowników - 1 szt. 
UŜytkownicy mają uzyskać kompetencje pozwalające 
obsługiwać samodzielnie nowy system. Wiedza 
UŜytkownika w zakresie funkcjonowania modułów 
systemu zminimalizuje ryzyko związane z 
wykorzystywaniem technologii informatycznych, a w 
potencjalnej sytuacji awaryjnej pozwoli na szybsze 
rozwiązanie problemu. Bezpośredni  kontakt 
uczestników szkolenia z praktykami wdroŜeniowymi 
jest okazją do wymiany doświadczeń i zdobycia 
uŜytecznej wiedzy. Szkolenie obejmie swoim zakresem 
informacje na temat wszystkich podstawowych 
funkcjonalności systemu niezbędnych pracownikowi do 
podstawowego korzystania z oprogramowania. Po 
zakończeniu szkolenia wszyscy pracownicy będą 
posiadać wiedzę na temat budowy, sposobu 
funkcjonowania oraz architektury podstawowych 
procesów biznesowych.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/02/2015 – 
30/04/2015 

rbd 3 
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3. Podanie ceny netto w PLN za kaŜdy produkt z osobna oraz łącznej ceny netto. 
4. Termin waŜności oferty (minimum 2 miesiące od daty wystawienia). 
5. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz znajomości branŜy (badane na podstawie wpisów 

w pkt. 2 załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). Minimalna liczba zrealizowanych  
wdroŜeń w ciągu ostatnich dwóch lat i realizowanych obecnie, to 4 projekty B2B o łącznej wartości 
nie mniejszej niŜ 900 tys. złotych, przy czym przynajmniej jeden projekt o minimalnej wartości 285 
tys. zł. 

Kryteria punktowe: Kryteria wyboru Znaczenie 

A) Łączna cena netto za wszystkie 
produkty; 

Punkty w ramach kryterium: cena będą przyznawane od 0 do 80, 
weryfikowane zgodnie ze wzorem przedstawionym poniŜej:      

             Cmin 

Cena = ---------- x 100 x 80%, 

                Cr 

gdzie: 

Cmin – łączna cena oferty najtańszej 

Cr – łączna cena oferty rozpatrywanej 

Waga kryterium: 80% 

B) Doświadczenie Wykonawcy we 
wdraŜaniu systemów B2B 

Punkty w ramach kryterium: doświadczenie będą przyznawane od 0 
do 10 na podstawie listy wykonanych wdroŜeń systemów B2B,  
weryfikowane zgodnie ze wzorem przedstawionym poniŜej: 

              W r 

Liczba pkt = ----------------- x 100 x 10% 

            W max 

gdzie: 

W max – oferta z najwyŜszą liczbą wdroŜonych systemów B2B 

W r – liczba wdroŜonych systemów B2B w rozpatrywanej 
ofercie 

Waga kryterium:10% 

C) Okres gwarancji na dostarczony system 
B2B 

Punkty w ramach kryterium: okres gwarancji będą przyznawane od 
0 do 10 na podstawie oferowanego okresu gwarancji,  
weryfikowane zgodnie ze wzorem przedstawionym poniŜej: 
                           W r 
Liczba pkt = ----------------- x 100 x 10% 
                        W max 
gdzie: 
W max – oferta z najdłuŜszym okresem gwarancji 
W r – okres gwarancji w rozpatrywanej ofercie 

Waga kryterium:10% 
 
 
 
Miejsce/sposób składania ofert: 
 

1. Osobiście w siedzibie firmy EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA przy Ul. Szczepanowskiego 11, 60-541 Poznań. 
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2. Przesłane na adres korespondencyjny EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA przy Ul. Szczepanowskiego 11, 60-541 Poznań listem poleconym. 

 
Zainteresowane podmioty mogą uzyskać dodatkowe informacje kontaktując się mailowo:  

 
Email: konieczny.m@euroklimat.pl 

 
 
 
 
 
 
ZastrzeŜenia: 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA do Ŝadnego określonego działania: 

• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy EUROKLIMAT SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA do akceptacji oferty, w całości lub 
części i nie zobowiązuje firmy EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.  

• EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA nie moŜe być 
pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w 
związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

• EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zastrzega sobie 
prawo w kaŜdej chwili do zmian całości lub części zapytania  ofertowego. 

• Rozpatrywane będą jedynie oferty kompletne, dostarczone w terminie w zamkniętej kopercie 
oznakowanej następująco: „WdroŜenie nowoczesnego systemu B2B integrującego procesy biznesowe 
firmy EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA oraz jej 
Partnerów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 

 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez podania przyczyny. 
Zamawiający nie rozpatruje ofert częściowych, oceniane będą tylko oferty kompletne 

 
 

 
Termin dostarczenia ofert upływa w dniu: 25.06.2014 r. o godz. 12.00 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego nr 1/POIG 8.2/2014 - formularz ofertowy 
 
         .......................................... 
           Miejscowość i data* 
........................................ 
........................................ 
.......................................... 
Nazwa firmy i dane adresowe* 
 

 
 

Oferta dla EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
Ul. Szczepanowskiego 11 

60-541 Poznań 
 

 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wdroŜenia systemu B2B (nabycie wartości niematerialnych i 
prawnych,  zakup nowych środków trwałych, usługi doradcze, eksperckie i techniczne oraz szkolenia 
specjalistyczne). 
 
1. Łączna cena netto: ......................... PLN*, w tym: 

 
 
 1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

l.p
. 

Nazwa i opis 
 

Termin realizacji  
Jednostka 

miary 
(szt.) 

Ilość  
 
Wartość netto 

(w PLN) 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

1 

Zakup wartości niematerialnych  
i prawnych w formie oprogramowania 
niezbędnego do wdroŜenia 
rozwiązania elektronicznego biznesu 
typu B2B licencje systemu Comarch 
ERP XL lub równowaŜnego (2 licencje 
Handlowe, 3 licencje Zamówień) -  
1 szt. 

01/07/2014 - 
31/10/2014 

szt. 1 

 

2 

Zakup wartości niematerialnych  
i prawnych w formie oprogramowania 
niezbędnego do wdroŜenia 
rozwiązania elektronicznego biznesu 
typu B2B moduł SWD (System 
Wymiany Danych)  systemu 
informatycznego B2B -1 szt. 

01/07/2014 - 
31/10/2014 

szt. 1 

 

3 

Zakup wartości niematerialnych  
i prawnych w formie oprogramowania 
niezbędnego do wdroŜenia 
rozwiązania elektronicznego biznesu 
typu B2B - moduł AU (Aplikacja 
UŜytkownika) systemu 

01/11/2014 - 
31/01/2015 

szt. 1 
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informatycznego B2B - 1szt. 

4 

Zakup wartości niematerialnych  
i prawnych w formie oprogramowania 
niezbędnego do wdroŜenia 
rozwiązania elektronicznego biznesu 
typu B2B - moduł MWD (Moduł 
Wymiany Danych) nakładka systemu 
ERP -1szt. 

01/11/2014 - 
31/01/2015 

szt. 1 

 

5 

Zakup wartości niematerialnych  
i prawnych w formie oprogramowania 
niezbędnego do wdroŜenia 
rozwiązania elektronicznego biznesu 
typu B2B - moduł AP (Aplikacja 
Podwykonawcy) udostępniany 
usługowo - 1 szt. 

01/11/2014 - 
31/01/2015 

szt. 1 

 

RAZEM CENA OFERTY NETTO (PLN)*:  
 
 2. Zakup nowych środków trwałych  

l.p
. 

Nazwa i opis 
 

Termin realizacji  
Jednostka 

miary 
(szt.) 

Ilość  
 
Wartość netto 

(w PLN) 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

1 

Zakup nowych środków trwałych: 
serwer typu IBM, wraz z 
oprogramowaniem serwerowym -  
1 szt. 

01/07/2014 - 
31/10/2014 

szt. 1 

 

RAZEM CENA OFERTY NETTO (PLN)*:  
 
 3. Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury 

technicznej i oprogramowania 

l.p
. 

Nazwa i opis Termin realizacji 
Jednostka 

miary  
(roboczodni) 

Ilość 
Wartość netto 

(w PLN) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

1 
Zakup usług technicznych - instalacja 
i konfiguracja serwera, instalacja 
oprogramowania serwerowego - 1 szt. 

01/07/2014 - 
31/10/2014 

 
rbd 4 

 

RAZEM CENA OFERTY NETTO (PLN)*:  

 4. Usługi doradcze i eksperckie 

l.p
. 

Nazwa i opis 

 
Termin realizacji  

 

Jednostka 
miary 

(roboczogodziny 
lub roboczodni) 

Ilość  

Wartość netto 
(w PLN) 

(a) (b) (c)  (d) (e) (f) 

1 

Zakup usług eksperckich w zakresie 
reinŜynierii procesów biznesowych 
dotyczących projektu, wdroŜenie 
systemu B2B - 1 szt, 

01/07/2014 - 
31/10/2014 

rbh 200 

 

2 
Zakup usług doradczych o charakterze 
wdroŜeniowym - wdroŜenie systemu 
ERP - 1szt. 

01/07/2014 - 
31/10/2014 

rbd 16 
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RAZEM CENA OFERTY NETTO (PLN)*:  

 

RAZEM CENA OFERTY NETTO (PLN)*:  
 
2. Doświadczenie Wykonawcy we wdraŜaniu systemów B2B 
L.P.  

Nazwa i adres Klienta 
Imię i nazwisko oraz nr 

telefonu do osoby 
kontaktowej w firmie 

Klienta 

Wartość 
zrealizowanego 
projektu B2B 

 
Data wdroŜenia 

(od – do)  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 
 
Oferta jest waŜna do  ........................................ (minimum 2 miesiące od daty wystawienia)* 
 
 
 
 
.............................................. 
Czytelny podpis wystawcy oferty* 
 
 
 
 
 
*informacje obligatoryjne 

3 
Zakup usług doradczych o charakterze 
wdroŜeniowym - wdroŜenie systemu 
B2B - 1szt. 

01/02/2015 - 
30/04/2015 

rbh 300 
 

 5. Szkolenia specjalistyczne  

l.p. Nazwa i opis 
 

Termin realizacji  
Jednostka 

miary 
(roboczodni) 

Ilość  
Wartość netto 

(w PLN) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

1 

Zakup szkoleń specjalistycznych 
niezbędnych do wdroŜenia biznesu 
B2B- szkolenia dla Administratora  
(4 dni) - 1 szt. 

01/02/2015 - 
30/04/2015 

rbd 4 

 

2 

Zakup szkoleń specjalistycznych 
niezbędnych do wdroŜenia biznesu 
B2B- szkolenia dla UŜytkowników 
(3dni)  - 1szt. 

01/02/2015 - 
30/04/2015 

rbd 3 

 


