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Dragon Poland                       Kraków, 23.10.2013r. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

30-298 Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14 

    

Zapytanie ofertoweZapytanie ofertoweZapytanie ofertoweZapytanie ofertowe    
na na na na nastnastnastnastęęęępujpujpujpująąąące pozycje:ce pozycje:ce pozycje:ce pozycje:    

1.1.1.1.    zestaw serwerów (komputerów)zestaw serwerów (komputerów)zestaw serwerów (komputerów)zestaw serwerów (komputerów)    

2. wdro2. wdro2. wdro2. wdro żżżżenie oproenie oproenie oproenie oprogramowania serwerowegogramowania serwerowegogramowania serwerowegogramowania serwerowego    

3.3.3.3.    licencje na oprogramowanie serwerowelicencje na oprogramowanie serwerowelicencje na oprogramowanie serwerowelicencje na oprogramowanie serwerowe    

4. usługa backupu serwerów 4. usługa backupu serwerów 4. usługa backupu serwerów 4. usługa backupu serwerów – –––    abonament rocznyabonament rocznyabonament rocznyabonament roczny    

5555....    licencjlicencjlicencjlicencjaaaa    na oprogramowanie systemu B2Bna oprogramowanie systemu B2Bna oprogramowanie systemu B2Bna oprogramowanie systemu B2B    

6666....    kolektory danychkolektory danychkolektory danychkolektory danych    ––––    10 szt.10 szt.10 szt.10 szt.    

7777....    licencjlicencjlicencjlicencjaaaa    na oprogramowanie systemu B2B na oprogramowanie systemu B2B na oprogramowanie systemu B2B na oprogramowanie systemu B2B – –––    moduł integracjimoduł integracjimoduł integracjimoduł integracji    

8888....    szkoleniszkoleniszkoleniszkoleniaaaa    zzzz    funkcjonalnofunkcjonalnofunkcjonalnofunkcjonalno śśśści nowego systemuci nowego systemuci nowego systemuci nowego systemu    

9999....    usługi informatyczne zwiusługi informatyczne zwiusługi informatyczne zwiusługi informatyczne zwi ąąąązane zane zane zane zzzz    instalacjinstalacjinstalacjinstalacj ąąąą oprogramowania systemu B2B oprogramowania systemu B2B oprogramowania systemu B2B oprogramowania systemu B2B    

    

 

dotyczydotyczydotyczydotyczy: : : :         projektu  projektu  projektu  projektu  „Wdro„Wdro„Wdro„Wdro żżżżenie systemu B2B wspierajenie systemu B2B wspierajenie systemu B2B wspierajenie systemu B2B wspieraj ąąąącego współpraccego współpraccego współpraccego współprac ęęęę z kooperantami i firmami spedycyjnymi” z kooperantami i firmami spedycyjnymi” z kooperantami i firmami spedycyjnymi” z kooperantami i firmami spedycyjnymi”        

w ramach działania 8.2 Wspieranie wdraw ramach działania 8.2 Wspieranie wdraw ramach działania 8.2 Wspieranie wdraw ramach działania 8.2 Wspieranie wdra żżżżaaaania elektronicznego biznesu typu B2Bnia elektronicznego biznesu typu B2Bnia elektronicznego biznesu typu B2Bnia elektronicznego biznesu typu B2B     

    

1.1.1.1.    ZAMAWIAJZAMAWIAJZAMAWIAJZAMAWIAJĄĄĄĄCYCYCYCY    

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
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2.2.2.2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA    

    

1111)))). . . . ZZZZestaw serwerów (komputerów)estaw serwerów (komputerów)estaw serwerów (komputerów)estaw serwerów (komputerów): :::    

Zgodnych z poniższą specyfikacją: 

Specyfikacje serwerów: 
 
Serwer bazy danych:  
Element  ilość Opis 
x3650 M4, Xeon 8C E5-2670 115W 
2.6GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, 
O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR 
M5110e, 750W p/s, Rack 

1 Serwer w standardzie posiada już zainstalowany procesor 
8corowy o taktowaniu 2.6GHz, pamięć RAM 8GB, zasilacz, oraz 
kontroler z możliwością skonfigurowania RAID 0,1,10 wraz z 
pamięcią cache i podtrzymywaniem bateryjnym. 

8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-12800 
CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM 

7 Dodatkowa pamięć RAM, według zaleceń IBM kości RAM 
powinny być obsadzane w serwerze parami.  
W sumie serwer bazy danych posiada 64GB RAM  
w kościach 8x8GB 

IBM 300GB 2.5in G2HS 15K 6Gbps 
SAS HDD 

6 Dyski SAS o prędkości obrotów 15k, zalecana konfiguracja 
RAID10 

IBM System x 750W High Efficiency 
Platinum AC Power Supply 

1 Dodatkowy zasilacz zwiększający poziom bezpieczeństwa 
instalacji, dzięki eliminacji 1 punktu awarii 

IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-
Burner 

1 DVD 

2.8m, 10A/230V, C13 to CEE7-VII 
(Europe) 

2 Kable zasilające 

Oprogramowanie: 1 Microsoft OEM Windows Server Std 2012 x64 
Oprogramowanie: 38 Windows Server CAL per User. 

 
Serwer platformy analitycznej Business Intelligence: 
Element  ilość Opis 

x3650 M4, Xeon 8C E5-2670 115W 
2.6GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, 
O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR 
M5110e, 750W p/s, Rack 

1 Serwer w standardzie posiada już zainstalowany procesor 
8corowy o taktowaniu 2.6GHz, pamięć RAM 8GB, zasilacz, oraz 
kontroler z możliwością skonfigurowania RAID 0,1,10 wraz z 
pamięcią cache  
i podtrzymywaniem bateryjnym. 

8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-12800 
CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM 

5 Dodatkowa pamięć RAM, według zaleceń IBM kości RAM 
powinny być obsadzane w serwerze parami.  
W sumie serwer bazy BI posiada 48GB RAM w kościach 6x8GB 

IBM 300GB 2.5in G2HS 15K 6Gbps 
SAS HDD 

4 Dyski SAS o prędkości obrotów 15k, zalecana konfiguracja 
RAID10 

IBM System x 750W High Efficiency 
Platinum AC Power Supply 

1 Dodatkowy zasilacz zwiększający poziom bezpieczeństwa 
instalacji, dzięki eliminacji 1 punktu awarii 

IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-
Burner 

1 DVD 

2.8m, 10A/230V, C13 to CEE7-VII 2 Kable zasilające 



                                       
 
    
    

Projekt współfinansowany ze Projekt współfinansowany ze Projekt współfinansowany ze Projekt współfinansowany ze śśśśrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju     
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowac yjna Gospodarka Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowac yjna Gospodarka Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowac yjna Gospodarka Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowac yjna Gospodarka  

    „Fundusze Europejskie „Fundusze Europejskie „Fundusze Europejskie „Fundusze Europejskie – –––    dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”    
„Inwestujemy w Wasz„Inwestujemy w Wasz„Inwestujemy w Wasz„Inwestujemy w Wasz ąąąą prz prz prz przyszłoyszłoyszłoyszło śćśćśćść””””    

 

 

 

 

Dragon Poland  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

ul. Powstania Listopadowego 14 

30-298 Kraków  

 

tel.: +48 12 625 75 00; +48 12 623 80 80;  

fax: +48 12 637 79 30 

www.dragon.biz.pl    

e-mail: info@dragon.biz.pl, wdr@dragon.biz.pl    

 

 

 

 

str. 3 

 

(Europe) 

Oprogramowanie: 1 Microsoft OEM Windows Server Std 2012 

 
 
 
Serwer z przeznaczeniem do obsługi platformy B2B Pulpit Kontrahenta oraz połączeń terminalowych: 
Element  ilość Opis 
x3650 M4, Xeon 6C E5-2620 95W 
2.0GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, 
O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR 
M5110e, 550W p/s, Rack 

1 Serwer w standardzie posiada już zainstalowany procesor 
6corowy o taktowaniu 2.0GHz, pamięć RAM 8GB, zasilacz, oraz 
kontroler z możliwością skonfigurowania RAID 0,1,10. 

8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-
10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP 
RDIMM 

3 Dodatkowa pamięć RAM, według zaleceń IBM kości RAM 
powinny być obsadzane w serwerze parami.  
W sumie serwer bazy BI posiada 32GB RAM  
w kościach 4x8GB 

IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5in SFF 
G2HS SED 

4 Dyski SAS o prędkości obrotów 10k,  zalecana konfiguracja 
RAID1.  

IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-
Burner 

1 DVD 

2.8m, 10A/230V, C13 to CEE7-VII 
(Europe) 

1 Kabel zasilający 

Oprogramowanie: 1  Microsoft OEM Windows Server Std 2012 x64  
Oprogramowanie: 10 Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 All Lng Embedded 

Microsoft Volume License 
 
Szafa serwerowa: 
Szczegółowa konfiguracja szafy: 
Element  ilość Opis 
NetBAY S2 42U Standard Rack 
Cabinet 

1 wysokość (mm): 1999 
szerokość (mm): 605 
głębokość (mm): 1000 
maksymalne obciążenie (kg): 907 

 
Zasilacz 3kVa 
Zasilacz UPS o mocy 3 kVA wystarczający dla podtrzymania 3 serwerów w przypadku awarii – specyfikacja: 
 
Element  ilość Opis 

IBM 3000VA LCD 3U Rack UPS (230V) 1 UPS3000VA zasilacz  

IBM 3000VA UPS 3U Extended Battery 

Module 
1 Dodatkowa bateria 

IBM LCD UPS Network Management 

Card, Not Rackable 
1 Karta do zarządzania zdalnego UPS 
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IBM Environmental Monitoring Probe, 

Not Rackable 
1 

Karta do kontroli monitorująca stan urządzenia badająca lokalnie 

parametry, np. wilgotność otoczenia, przesyła  informacje do 

system zarządzania UPS 

    
    

2222)))). . . . WWWWdrodrodrodrożżżżenie oprogramowania serwerowegoenie oprogramowania serwerowegoenie oprogramowania serwerowegoenie oprogramowania serwerowego: :::    

Instalacja oprogramowania serwerowego: 

Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania serwerowego – systemu operacyjnego oraz serwera bazy danych, zgodnie 

z wymaganiami aplikacji B2B. 

    

3333)))). . . . LLLLicencje na oprogramowanie serweroweicencje na oprogramowanie serweroweicencje na oprogramowanie serweroweicencje na oprogramowanie serwerowe: :::    

- oprogramowanie bazy danych MS SQL 2012 Standard - licencja dla 36 użytkowników 

 

4444)))). . . . UUUUsługa backupu serwerów sługa backupu serwerów sługa backupu serwerów sługa backupu serwerów – –––    abonament abonament abonament abonament     rocznyrocznyrocznyroczny::::    

- automatyczny backup iBard24 – abonament roczny 

 

5555)))). . . . LLLLicenicenicenicencja na oprogramowanie systemu B2Bcja na oprogramowanie systemu B2Bcja na oprogramowanie systemu B2Bcja na oprogramowanie systemu B2B    

Moduły i licencje wg poniższej specyfikacji: 

Nazwa Modułu / sposób licencjonowania liczba licencji 
Administracja - Comarch ERP XL – moduł stanowiskowy 38 

Zamówienia - Comarch ERP XL - moduł stanowiskowy 6 

Produkcja - Comarch ERP XL - moduł stanowiskowy 6 

Pulpit Kontrahenta - Comarch ERP XL - moduł serwerowy 1 

Comarch EDI współpraca z odbiorcami - Comarch ERP XL - moduł serwerowy 1 

Business Intelligence Pakiet II - Comarch ERP XL– dostęp nielimitowany 1 

Comarch ERP Mobile Magazyn online - Comarch ERP XL – licencja na urządzenie 10 

Magazyn Wysokiego Składowania - Comarch ERP XL – moduł serwerowy 1 

Modelowanie Procesów - Comarch ERP XL - moduł serwerowy 1 

Interfejs Programistyczny - Comarch ERP XL - moduł serwerowy 1 

Handel - Sprzedaż - Comarch ERP XL - moduł stanowiskowy 11 

CRM - Comarch ERP XL - moduł stanowiskowy 15 
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Import - Comarch ERP XL - moduł stanowiskowy 1 

Księgowość - Comarch ERP XL- moduł stanowiskowy 6 

Środki Trwałe - Comarch ERP XL - moduł stanowiskowy 1 

HR  Płace i Kadry - Comarch ERP XL - moduł stanowiskowy 1 

Comarch EDI – Mechanizm wymiany danych ERP EL/ECOD - Comarch ERP XL - moduł 

serwerowy 

1 

    

6666)))). . . . KKKKolektory danych olektory danych olektory danych olektory danych ––––    10 szt.10 szt.10 szt.10 szt.    

Zgodne z poniższą specyfikacją  (parametry minimalne): 

- szybki procesor Marvell PXA270 520MHz,  

- system operacyjny Windows CE 5.0,  

- Wi-Fi,  

- Bluetooth,  

- klawiatura alfanumeryczna - 22 klawiszy,  

- wytrzymała bateria,  

- laserowy skaner kodów kreskowych oraz wizyjny (tzw. imager) dekodujący zarówno zwykłe jak również najnowsze 

dwuwymiarowe i skompresowane kody).  

    

7777)))). . . . LLLLicencja na oprogramowanie systemu B2B icencja na oprogramowanie systemu B2B icencja na oprogramowanie systemu B2B icencja na oprogramowanie systemu B2B – –––    moduł integracjimoduł integracjimoduł integracjimoduł integracji    

Moduł systemu B2B dzięki zaawansowanym rozwiązaniom informatycznym ma umożliwić integrację systemu 

Wnioskodawcy i partnerów w zakresie  określonym poniżej. W szczególności funkcjonalności modułu mają umożliwiać: 

- automatyczne przenoszenie danych wygenerowanych w systemie Wnioskodawcy do systemów firm logistycznych; 

- automatyczne pobieranie danych z systemów partnerów (nr listów przewozowych); 

- prezentację stanów magazynowych w określonym uprawnieniami zakresie; 

- możliwość generowania dokumentów przez partnerów (kooperantów) w systemie Wnioskodawcy w określonym 

uprawnieniami zakresie.  

W zakresie czynności licencja na oprogramowanie systemu B2B – moduł integracji należy wykonać następujące 

czynności: 

Przygotowanie struktur bazodanowych środowiska aplikacyjnego na potrzeby końcowej aplikacji klienckiej (partnera) 

pozwalającej na przeglądanie, przesyłanie, wystawiania i zarządzanie dokumentami.   

Analizę kompletności informacji przesyłanych pomiędzy stronami, dostosowanie zawartości informacyjnej partnerów 
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biznesowych do wymogów stawianych przez standard systemów ERP  

Dostosowanie adapterów uwzględniające konieczność współpracy systemu ERP z aplikacjami partnerów  

Prezentację wymiany przykładowych komunikatów przesyłanych między stronami. Ocenę poprawności działania  

w kontekście wymagań Wnioskodawcy  

Prace końcowe i testy wewnętrzne adapterów i mechanizmów synchronizacji  

Realizację modułu statystyk, pozwalająca na gromadzenie informacji systemowych i wyświetlanie statystyk  

Testy rozruchowe i optymalizacja pod kątem wydajności 

Realizacja dokumentacji końcowej do wersji produkcyjnej modułu 

    

8888)))). . . . SSSSzkolenia z funkcjonalnozkolenia z funkcjonalnozkolenia z funkcjonalnozkolenia z funkcjonalno śśśści nowego systemuci nowego systemuci nowego systemuci nowego systemu    

Cykl szkoleń trwających wg wstępnie określonego harmonogramu 262,5 godziny.  

Specjalistyczne szkolenia z zakresu posługiwania się dedykowanym oprogramowaniem, które będzie spersonalizowane 

na potrzeby wnioskodawcy. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Wnioskodawcy, wyłącznie dla pracowników 

Wnioskodawcy. W szkoleniach wezmą udział wszyscy pracownicy Wnioskodawcy, którzy będą mieli kontakt z systemem 

B2B, począwszy od pracowników obsługujących magazyn, poprzez handlowców i pracowników administracji, a na 

kadrze zarządzającej skończywszy. Zajęcia będą prowadzone w grupach i dostosowane będą do zakresu czynności 

związanych z obsługą systemu B2B wykonywanych przez pracowników przydzielonych do danej grupy odbywającej 

szkolenie. Łącznie przeszkolonych zostanie 40 osób podzielonych na 8 grup:  

I grupa I grupa I grupa I grupa ----    4 spotkania szkoleniowe x 2 grupy po 4,5h 4 spotkania szkoleniowe x 2 grupy po 4,5h 4 spotkania szkoleniowe x 2 grupy po 4,5h 4 spotkania szkoleniowe x 2 grupy po 4,5h = 36h= 36h= 36h= 36h    

Szkolenie przeznaczone dla działu obsługi klienta - osób odpowiedzialnych za wystawianie dokumentów handlowo-

magazynowych. W trakcie szkolenia uczestnicy powinni zapoznać się z obsługą następujących modułów: 

- EDI 

- moduł handlowy (faktury, przyjęcia zewnętrzne) 

- import 

- platforma B2B 

- obsługa drukarek fiskalnych 

W trakcie szkolenia powinny zostać przedstawione zasady wystawiania wszystkich typów obowiązujących w firmie 

dokumentów magazynowo-handlowych.  

II grupa II grupa II grupa II grupa ----    4 spotka4 spotka4 spotka4 spotkanianianiania    szkoleniszkoleniszkoleniszkoleniowowowoweeee    x 2 grupy po 4,5h = 36hx 2 grupy po 4,5h = 36hx 2 grupy po 4,5h = 36hx 2 grupy po 4,5h = 36h    

Szkolenie dla pracowników magazynu w zakresie: 

- obsługi mobilnych czytników 
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- obsługi aplikacji Mobile Magazyn online  

- moduł Magazyn Wysokiego Składu 

- obsługi przyjęć 

Pracownicy powinni poznać zasady wprowadzania dokumentów do czytników, ich korekty, akceptacji. 

III grupa III grupa III grupa III grupa ----    8 spotka8 spotka8 spotka8 spotka ńńńń szkoleni szkoleni szkoleni szkoleniowowowowych x 1 grupa po 4,5h = 36hych x 1 grupa po 4,5h = 36hych x 1 grupa po 4,5h = 36hych x 1 grupa po 4,5h = 36h    

Szklenie dla pracowników działu Zaopatrzenie w zakresie: 

- funkcjonowania platformy B2B w obszarze kooperacji 

- moduł zamówienia 

- pulpit kontrahenta 

- EDI – współpraca z odbiorcami 

Uczestnicy szkolenia powinni poznać sposób wystawiania i akceptowania dokumentów wprowadzanych przez 

kooperantów do systemu Wnioskodawcy. 

IV grupaIV grupaIV grupaIV grupa        ----    7 spotka7 spotka7 spotka7 spotka ńńńń szkoleniowych x 1 grupa po 4,5h = 31,5h szkoleniowych x 1 grupa po 4,5h = 31,5h szkoleniowych x 1 grupa po 4,5h = 31,5h szkoleniowych x 1 grupa po 4,5h = 31,5h  

Szkolenie przeznaczone dla Kierowników brygadzistów na oddziale produkcyjnym oraz Kierownika magazynu 

surowców. 

Zakres szkolenia: 

- obsługa modułu Produkcja 

- funkcjonalności platformy B2B w zakresie współpracy z kooperantami 

- podstawy funkcjonowania platformy EDI wykorzystywanej do współpracy z odbiorcami 

VI grupa VI grupa VI grupa VI grupa ----    10 spotka10 spotka10 spotka10 spotka ńńńń szkoleniowy szkoleniowy szkoleniowy szkoleniowych x 1 grupa pch x 1 grupa pch x 1 grupa pch x 1 grupa po 4,5h = 45ho 4,5h = 45ho 4,5h = 45ho 4,5h = 45h    

Szklenie przeznaczone dla działu logistyki w temacie: 

- przebieg automatyzacji obiegu zamówień 

- proces formowania i planowania dyspozycji transportu w systemie 

- przygotowanie zleceń transportowych do wysyłki przy wyborze określonej metody spedycji 

- obsługi platformy B2B w zakresie współpracy z firmami spedycyjnymi 

Pracownicy działu powinni poznać zasady wystawiania dokumentów przewozowych oraz sposób wymiany dokumentów 

z firmami spedycyjnymi.  

V grupa V grupa V grupa V grupa ----    8 spotka8 spotka8 spotka8 spotka ńńńń szkoleniowych x 1 gr szkoleniowych x 1 gr szkoleniowych x 1 gr szkoleniowych x 1 grupa po 4upa po 4upa po 4upa po 4,5h = 36h,5h = 36h,5h = 36h,5h = 36h    

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w księgowości w zakresie: 

- obiegu dokumentów wystawianych w systemie 

- moduł księgowość, kadry i płace, środki trwałe 

- zasady funkcjonowania pulpitu kontrahenta 
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    VI grupa VI grupa VI grupa VI grupa ----    4 spotka4 spotka4 spotka4 spotkanianianiania    szkoleniowszkoleniowszkoleniowszkolenioweeee    x 1x 1x 1x 1    grgrgrgrupa po 4,5h = 18hupa po 4,5h = 18hupa po 4,5h = 18hupa po 4,5h = 18h    

Szkolenie dedykowane pracownikom działu analiz. Celem szkolenia będzie przedstawienie: 

- sposobu przygotowywania analiz przy użyciu dostępnych w systemie środków (Biznes Intelligence) 

- zasady obsługi modułu CRM 

- ogóle zasady funkcjonowania programu 

- dostępne w systemie narzędzia analityczne 

 VII grupa VII grupa VII grupa VII grupa ----    3 spotkania szkoleniowe x 1 3 spotkania szkoleniowe x 1 3 spotkania szkoleniowe x 1 3 spotkania szkoleniowe x 1 grupa po 5h = 15hgrupa po 5h = 15hgrupa po 5h = 15hgrupa po 5h = 15h    

Szkolenie przeznaczone dla działu marketingu w zakresie ogólnej obsługi programu oraz funkcjonalności modułu CRM. 

 VIII grupa VIII grupa VIII grupa VIII grupa ----    3 spotkan3 spotkan3 spotkan3 spotkania x 1 grupa po 3h = 9hia x 1 grupa po 3h = 9hia x 1 grupa po 3h = 9hia x 1 grupa po 3h = 9h  

Instruktaż dla Kadry zarządzającej w zakresie Biznes Intelligence. 

    

9999)))). . . . UUUUsługi informatyczne zwisługi informatyczne zwisługi informatyczne zwisługi informatyczne zwi ąąąązane zane zane zane zzzz    instalacjinstalacjinstalacjinstalacj ąąąą oprogramowania systemu B2B oprogramowania systemu B2B oprogramowania systemu B2B oprogramowania systemu B2B    

W ramach usług informatycznych związanych z instalacją oprogramowania systemu B2B powinny zostać wykonane 

następujące czynności: 

- instalacja i konfiguracja systemu Comarch ERP XL (bazy testowej i produkcyjnej);  

- instalacja i konfiguracja stacji roboczych operatorów obsługujących platformę B2B dla podanej liczby stanowisk;  

- migracja danych z dotychczasowego systemu;  

- testy rozruchowe.  

    

3.3.3.3.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIATERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIATERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIATERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA    

Szczegółowy harmonogram realizacji prac zostanie ustalony na drodze negocjacji po wybraniu Wykonawcy. Całość 

prac objętych niniejszym zapytaniem zostanie zrealizowana do 30.09.2014r. 

 

4.4.4.4.    WYMAGANIA FORMALNEWYMAGANIA FORMALNEWYMAGANIA FORMALNEWYMAGANIA FORMALNE    

Oferta powinna: 

٠ posiadać datę sporządzenia,  

٠ zawierać adres siedziby oferenta, 

٠ zawierać dane identyfikacyjne oferenta, 

٠ zawierać adres poczty elektronicznej oferenta,  

٠ zawierać datę, do której oferta obowiązuje. Data obowiązywania oferty nie może być wcześniejsza  

niż 31.12.2014r., 

٠ zawierać klauzulę o zachowaniu poufności, 
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٠ być podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta, 

٠ złożona oferta musi zawierać wszystkie wyspecyfikowane w niniejszym zapytaniu pozycje;  

٠ posiadać załączone podpisane oświadczenie o braku powiązań pomiędzy firmą składającą ofertę a firmą 

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (wzór: załącznik nr 1), 

٠ posiadać załączone podpisane oświadczenie oferenta o posiadanych zasobach osobowych i materialnych 

do wykonania powierzonego zadania (wzór: załącznik nr 2). 

 

5.5.5.5.    ZASTRZEZASTRZEZASTRZEZASTRZEŻŻŻŻENIAENIAENIAENIA    

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani cząstkowych. Oferty złożone po terminie lub 

niedopowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.  

 

6.6.6.6.    TERMIN SKŁADANIA OFERTTERMIN SKŁADANIA OFERTTERMIN SKŁADANIA OFERTTERMIN SKŁADANIA OFERT    

Oferty przyjmowane są do dnia 30 października 2013r. do godz. 1600 

 

7.7.7.7.    SPOSÓB SKŁADANIA OFERTSPOSÓB SKŁADANIA OFERTSPOSÓB SKŁADANIA OFERTSPOSÓB SKŁADANIA OFERT    

Oferta powinna być dostarczona za pomocą poczty, kuriera lub osobiście na adres: 

Dragon Poland Spółka z ograniczonDragon Poland Spółka z ograniczonDragon Poland Spółka z ograniczonDragon Poland Spółka z ograniczon ąąąą odpow odpow odpow odpowiedzialnoiedzialnoiedzialnoiedzialno śśśściciciciąąąą Spółka komandytowa Spółka komandytowa Spółka komandytowa Spółka komandytowa    

30303030----298 Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14298 Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14298 Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14298 Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14    

    

8.8.8.8.    WYBÓRWYBÓRWYBÓRWYBÓR    OFERTOFERTOFERTOFERTYYYY    

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w dniu 31 października 2013r. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie 

dokonany w oparciu o następujące kryteria: 

٠ ccccenaenaenaena    (K1) (K1) (K1) (K1) ----    55550 pkt.0 pkt.0 pkt.0 pkt.        

najkorzystniejsza pod względem ceny oferta otrzyma 50 pkt., a każda następna odpowiednio zgodnie  

ze wzorem: 

 
٠ zgodnozgodnozgodnozgodno śćśćśćść oferty z wymaganiami formalnymi oferty z wymaganiami formalnymi oferty z wymaganiami formalnymi oferty z wymaganiami formalnymi    (K2) (K2) (K2) (K2) ––––    10 10 10 10 pkt.pkt.pkt.pkt.    

oferta zgodna z wymaganiami formalnymi otrzyma 10 pkt. 

oferta nie spełniająca któregokolwiek z wymagań otrzyma 0 pkt. 

٠ wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanym i w zapytaniu ofertowym (K3) wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanym i w zapytaniu ofertowym (K3) wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanym i w zapytaniu ofertowym (K3) wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanym i w zapytaniu ofertowym (K3) – –––    30 30 30 30 pkt.pkt.pkt.pkt.    

oferta w całości zgodna z wymaganiami opisanymi w zapytaniu otrzyma 30 pkt. 



                                       
 
    
    

Projekt współfinansowany ze Projekt współfinansowany ze Projekt współfinansowany ze Projekt współfinansowany ze śśśśrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju     
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowac yjna Gospodarka Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowac yjna Gospodarka Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowac yjna Gospodarka Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowac yjna Gospodarka  

    „Fundusze Europejskie „Fundusze Europejskie „Fundusze Europejskie „Fundusze Europejskie – –––    dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”    
„Inwestujemy w Wasz„Inwestujemy w Wasz„Inwestujemy w Wasz„Inwestujemy w Wasz ąąąą prz prz prz przyszłoyszłoyszłoyszło śćśćśćść””””    

 

 

 

 

Dragon Poland  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

ul. Powstania Listopadowego 14 

30-298 Kraków  

 

tel.: +48 12 625 75 00; +48 12 623 80 80;  

fax: +48 12 637 79 30 

www.dragon.biz.pl    

e-mail: info@dragon.biz.pl, wdr@dragon.biz.pl    

 

 

 

 

str. 10 

 

oferta nie spełniająca któregokolwiek z opisanych wymagań otrzyma 0 pkt. 

٠ dodododośśśświadczenie w realizacji usług bwiadczenie w realizacji usług bwiadczenie w realizacji usług bwiadczenie w realizacji usług b ęęęęddddąąąących przedmiotem zapytania, potwierdzone referencja mi (K4) cych przedmiotem zapytania, potwierdzone referencja mi (K4) cych przedmiotem zapytania, potwierdzone referencja mi (K4) cych przedmiotem zapytania, potwierdzone referencja mi (K4) ––––    10101010    

pkt.pkt.pkt.pkt.    

Oferent, który przedstawił referencje otrzyma 10 pkt. 

Oferent nie przedstawi referencji otrzyma 0 pkt. 

Wybrana zostanie oferta, ktWybrana zostanie oferta, ktWybrana zostanie oferta, ktWybrana zostanie oferta, która uzyska najwióra uzyska najwióra uzyska najwióra uzyska najwi ęęęększkszkszksząąąą liczb liczb liczb liczb ęęęę punktów wg wzoru: punktów wg wzoru: punktów wg wzoru: punktów wg wzoru:    

Najlepsza oferta = K1 + K2 + K3 + K4 Najlepsza oferta = K1 + K2 + K3 + K4 Najlepsza oferta = K1 + K2 + K3 + K4 Najlepsza oferta = K1 + K2 + K3 + K4     

 

9.9.9.9.    SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI O WYBORZE OFERTYSPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI O WYBORZE OFERTYSPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI O WYBORZE OFERTYSPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI O WYBORZE OFERTY    

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

10.10.10.10.    INFORMACJE DOINFORMACJE DOINFORMACJE DOINFORMACJE DODATKOWEDATKOWEDATKOWEDATKOWE    

Dodatkowych informacji udziela Ewa Śliwa - numer telefonu: 12 625-75-00, adres email: wdr@dragon.biz.pl 

 

Treść niniejszego zapytania dostępna jest na stronie www.dragon.biz.pl zamawiającego oraz w jego siedzibie.  
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OOOOśśśświadczeniewiadczeniewiadczeniewiadczenie  

Niniejszym oświadczam, że jako Wykonawca nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  

a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

- posiadania, co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli.  
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Pieczęć firmowa i podpis osoby  

upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy 



                                       
 
    
    

Projekt współfinansowany ze Projekt współfinansowany ze Projekt współfinansowany ze Projekt współfinansowany ze śśśśrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju     
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowac yjna Gospodarka Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowac yjna Gospodarka Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowac yjna Gospodarka Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowac yjna Gospodarka  

    „Fundusze Europejskie „Fundusze Europejskie „Fundusze Europejskie „Fundusze Europejskie – –––    dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”    
„Inwestujemy w Wasz„Inwestujemy w Wasz„Inwestujemy w Wasz„Inwestujemy w Wasz ąąąą prz prz prz przyszłoyszłoyszłoyszło śćśćśćść””””    
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OOOOśśśświadczeniewiadczeniewiadczeniewiadczenie    

 

Niniejszym oświadczamy, że:  

 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień, uprawniających do wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.  

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ludzki i techniczny, niezbędne do wykonania 

zamówienia.  

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….  
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