Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 2/2014
z dnia 3/02/2014r.
w związku z realizacją projektu pt.:
„Budowa systemu B2B KOMAT/DOSTAWCY dla elektronicznej wymiany danych i integracji procesów biznesowych
na linii KOMATU – DOSTAWCY surowców produkcyjnych”
realizowanego przez:
KOMAT Mieczysław Kozłowski
w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
ogłasza się nabór na:
realizację zadań wchodzących w skład projektu, obejmujących dostawy wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania) oraz usług
I. Zamawiający
KOMAT Mieczysław Kozłowski
Romanowo Dolne 105
64 – 704 Romanowo Dolne
II. Możliwość uzyskania szczegółowych informacji dot. zamówienia
Osoba do kontaktu: Małgorzata Kosińska
tel.: 67 255 98 38
e-mail: sekretariat@komat.com.pl
adres: Romanowo Dolne 105, 64 – 704 Romanowo Dolne
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III.

Tryb Zamówienia

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). jak również
protestom i odwołaniom.
IV.

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa niżej wymienionych wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania) oraz usług musi nastąpić w terminach wskazanych poniżej dla
poszczególnych zadań.
Szczegółowy harmonogram realizacji zostanie uzgodniony z wybranym dostawcą przed podpisaniem umowy.
Realizacja projektu ma charakter złożony, wybrany w ramach postępowania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć następujące elementy projektu:
Lp.

Nazwa, parametry i funkcjonalność

1.

Oprogramowanie – Systemu B2B KOMAT / DOSTAWCY - moduł Obsługi Ofertowania w postaci dedykowanego oprogramowania
współpracującego z systemem SAP – 1 szt.
Oprogramowanie powinno umożliwić rozszerzenie funkcjonalne systemu informatycznego ERP SAP wykorzystywanego obecnie w KOMAT.
Moduł powinien być zrealizowany w oparciu o technologię .Net z wykorzystaniem API systemu SAP. Przyjęta technologia wykonania powinna
zapewnić maksymalna integrację obu systemów. Moduł obsługi Ofertowania powinien zapewniać użytkownikom dostęp do nowoczesnych narzędzi
wyszukiwania, tworzenia i analizowania danych gromadzonych podczas procesu Ofertowania. Tworzenie zapytań ofertowych powinno być
zautomatyzowane, a dane uzyskane w odpowiedzi na wygenerowane Oferty co najmniej porównywane z zakresie cen, rabatów, terminów i warunków
dostawy. Moduł Ofertowania powinien być połączony z systemem magazynowym systemu SAP. Cały proces negocjacyjny musi być zarejestrowany w
systemie Ofertowania i stanowić całość od momentu złożenia oferty do jej akceptacji bądź odrzucenia.
ZAPYTANIA OFERTOWE poprzez platformę WWW lub przy użyciu EDI powinny być dostarczane do DOSTAWCÓW. Wszystkie dane
uzyskane poprzez moduł Ofertowania powinny być umieszczone w centralnym repozytorium gdzie będą wykorzystane do przeprowadzania analiz
biznesowych w obszarze dostawców firmy KOMAT.
2.

Usługi informatyczne i techniczne - instalacja i konfiguracja oprogramowania (z poz. 1) moduł Obsługi Ofertowania w postaci dedykowanego
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oprogramowania współpracującego z systemem SAP - 1 szt.
3.

Oprogramowanie – Systemu B2B KOMAT / DOSTAWCY - moduł Obsługi Zamówień w postaci dedykowanego oprogramowania
współpracującego z systemem SAP – 1szt.
Moduł Zamówień stanowić będzie rozszerzenie funkcjonalne systemu informatycznego ERP obsługującego KOMAT. Jako integralna część
systemu SAP, poprzez powiązanie z modułem Ofertowania, ma on za zadanie umożliwić tworzenie Zamówień na podstawie danych zgromadzonych w
procesie ofertowania. Wymagane jest, aby moduł Zamówień umożliwiał automatyzację tworzenia wielu Zamówień z wielu Ofert, polegającej na
optymalnym doborze przedmiotów zamówienia dla każdego z wybranych Dostawców. Moduł Zamówień powinien zostać wykonany z użyciem API
systemu SAP a poprzez to, zostać z nim zintegrowany w zakresie procesów biznesowych i gospodarki materiałowej. Dane z modułu Zamówień muszą
być przekazywane do centralnego repozytorium danych gdzie będą wykorzystane do przeprowadzania dalszych analiz biznesowych.
Wygenerowane Zamówienia poprzez platformę WWW lub przy użyciu EDI powinny być dostarczane bezpośrednio do DOSTAWCÓW.
Wybrane dane pochodzące z modułów Ofertowania, Zamówień oraz systemu SAP będą udostępniane poprzez platformę WWW DOSTAWCOM,
umożliwiając im łatwy i szybki wgląd do historii współpracy z firmą KOMAT.
Pracownicy firmy KOMAT będą mieć możliwość przeglądania i analizowania zgromadzonych danych w celu oszacowania opłacalności
współpracy z danym DOSTAWCĄ, jego wiarygodności oraz weryfikację jego ofert w odniesieniu do proponowanych i faktycznie uzyskanych
warunków dostaw.

4.

Usługi informatyczne i techniczne - instalacja i konfiguracja oprogramowania (z poz. 3)
dedykowanego oprogramowania współpracującego z systemem SAP - 1 szt.

moduł Obsługi Zamówień w postaci

Termin realizacji dla zadań z poz. 1,2, 3, 4 do 30.06.2014r.
5.
Oprogramowanie - Systemu B2B KOMAT / DOSTAWCY – platformy WWW – K-Connect dla obsługi relacji KOMAT DOSTAWCY– 1szt.
Rozbudowa platformy K-Connect (obsługującej relacje biznesowe KOMAT – PRZEDSTAWICIELSTWA HANDLOWE) ma na celu
zapewnienie komunikacji on-line z DOSTAWCAMI, tworząc warunki technologiczne do:
- wymiany dokumentów Ofert i Zamówień bezpośrednio poprzez systemy informatyczne dzięki wykorzystaniu technologii wymiany
dokumentów w standardzie EDI,
- oferowania przez DOSTAWCÓW w trybie AKUCYJNYM surowców i komponentów produkcyjnych wykorzystywanych przez KOMAT w
procesie produkcyjnym,
- wymiany dokumentów handlowych (faktury) zabezpieczonych kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym.
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6.

Usługi informatyczne i techniczne - instalacja i konfiguracja platformy WWW – K-Connect dla obsługi relacji KOMAT –
DOSTAWCY – 1szt.

7.

Oprogramowanie systemu B2B KOMAT / DOSTAWCY – moduł certyfikowanego podpisu kwalifikowanego dla obsługi relacji
KOMAT – DOSTAWCY – 1szt.
Moduł powinien umożliwić implementację zaawansowanego podpisu elektronicznego - wykorzystanie certyfikowanego podpisu
kwalifikowanego do uwierzytelniania wystawianych dokumentów w relacjach KOMAT - Dostawcy. W skutek obsługi podpisu elektronicznego (PE)
możliwe będzie, podobnie jak w przypadku ofert i zamówień, zrezygnowanie z obsługi papierowej dokumentów.

8.

Usługi informatyczne i techniczne - instalacja i konfiguracja moduł certyfikowanego podpisu kwalifikowanego dla obsługi relacji
KOMAT – DOSTAWCY – 1szt.

9.

Szkolenia specjalistycznego dla pracowników KOMATU w zakresie obsługi systemu B2B KOMAT/DOSTAWCY zbudowanego w
ramach projektu. Szkolenie skierowane jest do pracowników następujących Działów: Zaopatrzenia (1 osoba), Magazynu Surowców i
Komponentów Produkcyjnych (2 osoby), Finansowo – Księgowego (2 osoby).
Zaplanowano szkolenie 2-etapowe, które będzie przeprowadzane w siedzibie firmy KOMAT.
1-etap: czas trwania 1 roboczodzień (8 godz.) – szkolenie teoretyczne połączone z prezentacją działania systemu uczestniczyć w nim będą pracownicy
wszystkich działów objętych szkoleniem (łącznie 5 osób)
2-etap: czas trwania 5 roboczodni (5x8godz.) – szkolenie praktyczne związane z bieżącą obsługą systemu. W tym etapie osoby uczestniczące w
szkoleniu zostaną podzielone na grupy wg działów w których pracują z czym koresponduje zakres w jakim będą obsługiwać i korzystać z systemu
B2B, długość zaplanowanego szkolenia dla poszczególnych działów wynika z ilości funkcji systemu B2B planowanych do obsługi i wykorzystania
przez poszczególne działy i tak :
– dla pracownika Działu Zaopatrzenia będzie skierowane szkolenie 2 – dniowe (2 roboczodni każdy po 8 godz.),
– dla pracowników Magazynu Surowców i Komponentów Produkcyjnych będzie skierowane szkolenie 2 – dniowe (2 roboczodni, każdy po 8
godz.),
– dla pracowników Działu Finansowo - Księgowego będzie skierowane szkolenie 1 – dniowe (1 roboczodzień - 8 godz.).

Termin realizacji dla zadań z poz. 5, 6,7, 8 i 9 do 31.12.2014r.
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V. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający zweryfikuje prawidłowość sporządzenia oferty cenowej oraz jej zgodność z opisem zawartym w niniejszym dokumencie.
2. Przy wyborze ofert, Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:
P = Pc + Pg + PoP
gdzie:
P – oznacza sumę punktów przyznanych zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) Cena – maksymalnie 60 pkt
Oblicza się wg następującego wzoru
Pc = 60 pkt x (Cmin / Cof)
gdzie:
Pc – oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium ceny podanej w ofercie
Cmin – oznacza najniższą łączną cenę brutto zaoferowaną za realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert
Cof – oznacza łączną cenę brutto rozpatrywanej oferty za realizację przedmiotu zamówienia
b) Okres gwarancji na dostarczone oprogramowanie i instalacje– maksymalnie 20 pkt
Wyliczony zostanie wg poniższej punktacji:
6 m-cy: Pg = 0 pkt
12 m-cy: Pg = 10 pkt
18 m-cy: Pg = 20 pkt
Jeżeli Oferent przedstawi w ofercie różne okresy gwarancyjne dla poszczególnych elementów zapytania dla potrzeb oceny oferty zostanie
uwzględniony najkrótszy okres gwarancyjny
c) Cena za 1 roboczogodzinę prac związanych z opieką powdrożeniową brutto – maksymalnie 20 pkt
Oblicza się wg następującego wzoru
Pop = 20 pkt x (Omin / Oof)
gdzie:
Pop – oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium ceny za 1 roboczogodzinę prac związanych z opieką powdrożeniową
Omin – oznacza wartość najniższej stawki za 1 roboczogodzinę prac związanych z opieką powdrożeniową brutto spośród złożonych ważnych ofert
Oof – oznacza wartość oferowanej stawki za 1 roboczogodzinę prac związanych z opieką powdrożeniową brutto.
3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
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Miejsce i termin składania ofert:

VI.

Siedziba firmy: KOMAT Mieczysław Kozłowski Romanowo Dolne 105, 64-704 Romanowo Dolne
Oferty należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty można składać w formie pisemnej osobiście
lub drogą pocztową w terminie do 28.02.2014r., przyjmowane będą również scany ofert przesyłane drogą mailową. Do wskazanego powyżej
formularza ofertowego Oferent może załączyć opis i prezentację proponowanych rozwiązań oraz prezentację samego Oferenta jego doświadczenie i
rekomendacje w realizowanych projektach o zakresie rzeczowym związanym z zapytaniem.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do KOMAT Mieczysław Kozłowski.
VII.

Pozostałe informacje:
1. Dodatkowe wymagania formalne:
- data wystawienia oferty
- okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni
- czytelny podpis (lub pieczątka imienna i parafka) oraz pieczęć firmowa oferenta
- wartość netto, brutto i VAT określone w PLN,
- oferta musi być przygotowana w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
Oferty składane w innej formie niż wzór stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego oraz niezawierające ww. wymogów formalnych nie będą
uwzględniane.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z warunkami ogłoszenia oraz jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku niniejszego postępowania.
3. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych, ani wariantowych, a każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
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7. Zamawiający zastrzega sobie:
- możliwość przedłużenia terminu składania ofert,
- możliwość unieważnienia zaproszenia bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
- możliwość zakończenia postępowania bez podania przyczyn,
- prawo prowadzenia rokowań z wybranym Wykonawcą w zakresie obniżenia ceny najkorzystniejszej oferty poprzez negocjację cen poszczególnych
działań,
- prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- prawo modyfikacji zapytania ofertowego.
8. Wybór dostawcy przez powołany zespół nastąpi w oparciu o kryteria wskazane w pkt. V. Począwszy od momentu gdy zaczną spływać oferty
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo zaproszenia Oferentów do swojej siedziby, celem prezentacji proponowanych rozwiązań. Brak
prezentacji stanowi podstawę do wykluczenia Oferenta z niniejszego postępowania.
9. Oferent zobowiązany jest do:
- zapewnienia dostępu do informacji technicznych oferowanych aplikacji, Oferent na prośbę Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić
szczegółowo funkcjonalność oferowanych rozwiązań, nieokazanie na prośbę Zamawiającego powyższych informacji będzie skutkować odrzuceniem
oferty, jako niezgodnej z treścią zapytania.
VIII.

Załącznik:

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
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