
ZAPYTANIE OFERTOWE

Pyskowice, dn. 28.04.2014r.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu 
ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, Działanie 8.2 projektem pt. „Inwestycja Spółki Hybryd w uruchomienie systemu 
typu business to business”.

Poniżej szczegóły zapytania ofertowego:

Dane zamawiającego: Hybryd Sp. z o.o.
Ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
NIP 6480001415
REGON 008135290

Miejsce  i  czas  składania
ofert:

Oferty  prosimy  dostarczać  w  formie  pisemnej  lub
elektronicznej do dnia 08.05.2014 roku.

Oferty pisemne prosimy kierować na adres:
Hybryd Sp. z o.o.
Ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

Oferty elektroniczne prosimy przesyłać na adres:
reneusz.kwasnicki@hybryd.com.pl 

Osoba do kontaktu: Wszelkie  dodatkowe  informacje  związane  z  zapytaniem
ofertowym można otrzymać od:

Reneusza Kwaśnickiego
Tel.: 601 546 574
E-mail: reneusz.kwasnicki@hybryd.com.pl 

Kryteria oceny ofert: Zamawiający  dokona  oceny  ważnych  ofert  na  podstawie
kryterium ceny netto odnosząca się do całości oferty. 

Określenie przedmiotu 
zamówienia:

Przedmiotem zapytanie ofertowego jest zakup:
1. Analiza informatyczna 
2. Instalacja - moduł e- Faktura
3. Instalacja - mobilna ewidencja magazynowa 
4. Terminal kodów kreskowych - zakup urządzenia 1 szt.
5. Instalacja - moduł B2B 
6. Licencja na mobilną ewidencję magazynową - zakup 

licencji 2 szt.
7. Licencja na moduł B2B - zakup licencji 1szt.
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8. Instalacja - moduł EDI
9. Licencja na moduł e- Faktura - zakup licencji 1szt.
10. Licencja - moduł EDI
11.Zakup usług doradczych o charakterze informatycznym - 

powstanie projektu procedur testowych i awaryjnych 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 
załączniku nr 1 – specyfikacji. 

Inne uwagi:  Składane oferty powinny posiadać datę ważności do dnia 
30.06.2014r.

 Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych 
 Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym 

załącznik numer 2 do niniejszego zapytania



Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego nr 1 – Specyfikacja

Zaplanowany  do  realizacji  projekt  ma  na  celu  rozszerzenie  zakresu  działania  obecnie
posiadanego  przez  Spółkę  systemu  do  zarządzania  przedsiębiorstwem  o  szereg
zaawansowanych  funkcjonalności  w  celu  automatyzacji  wymiany  informacji  w  zakresie
realizowanych  procesów  biznesowych.  Działania  te  pozwolą  na  znaczące  usprawnienie
sposobu  współpracy  z  partnerami  biznesowymi  Wnioskodawcy.  W  efekcie  powstanie
docelowy, kompleksowy system informatyczny automatyzujący i usprawniający współpracę
oraz  znacząco  przyczyniający  się  do  wysokiej  efektywności  ekonomicznej  działalności
gospodarczej prowadzonej przez Hybryd Sp. z o.o.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.05.2014 do 30.04.2015 i składał się będzie zgodnie
z planem z trzech logicznie ze sobą powiązanych etapów:

Etap I 01/05/2014 - 30/06/2014
Etap II 01/07/2014 - 31/12/2014
Etap III 01/01/2015 - 30/04/2015

Analiza informatyczna (40 osobodni) - Etap I 
Analiza  będzie  przedstawiała  system  B2B  w  jej  aspekcie  technicznym i  funkcjonalnym,
zatem dane zawarte w tym dokumencie dostarczą niezbędnego know-how. W dokumencie
zawarte będą również  informacje o sposobie uruchomienia systemu B2B. Ponadto analiza
będzie zawierała między innymi metodologię i harmonogram czynności wdrożeniowych, opis
koniecznych powiązań  pomiędzy poszczególnymi nabywanymi modułami z posiadanym już
systemem ERP.  Końcowym produktem analizy będzie dokument, który umożliwi prawidłowe
zaprojektowanie  architektury  docelowego systemu informatycznego typu  B2B w zakresie
wybranych  dla  niego  modułów.  W  tym  procesie  opracowana  będzie  charakterystyka
obszarów  objętych  analizą  oraz  sprecyzowana  architektura  finalnego  rozwiązania
informatycznego do zastosowania w procesie instalacji systemu. Właściwie przeprowadzona
analiza  zagwarantuje  poprawne  wdrożenie  docelowego  systemu i  osiągnięcie  założonych
celów projektu. 
Efektem powyższych usług będzie dokument: Analiza informatyczna – 1szt.

Etap II
W ramach  zaplanowanego  do  realizacji  projektu  niezbędne  będzie  skorzystanie  z  usług
zewnętrznych  w  zakresie  instalacji,  konfiguracji  oraz  parametryzacji  zaawansowanych
modułów komplementarnych z posiadanym systemem ERP, które stanowić będą integralną
część docelowego  systemu  informatycznego  klasy  B2B  i  będą  stanowić  fundament
automatyzacji procesów biznesowych realizowanych z firmami partnerskimi Wnioskodawcy.
Po  zakupieniu  niezbędnej  infrastruktury  sprzętowej  i  oprogramowania  zostanie
przeprowadzona finalna instalacja modułu B2B, modułu EDI, modułu e-Faktura,  mobilnej
ewidencji magazynowej wraz z ich kompleksową konfiguracją i parametryzacją. Czynności te
zostaną  przeprowadzone  w  ramach  usług  zakupionych  od  firmy  zewnętrznej  wybranej
w procedurze wyboru dostawcy.

Zakłada się zakup usług instalacyjnych:
Instalacja modułu B2B – (20 osobodni)
Instalacja modułu e-Faktura – (10 osobodni)
Instalacja modułu EDI - (40 osobodni)
Instalacja mobilnej ewidencji magazynowej – (15 osobodni)

Licencja - Moduł B2B



Aplikacja  umożliwiająca  automatyzację  procesów
biznesowych  z  partnerami  handlowymi.  Aplikacja  dostępna  jest  z  poziomu  przeglądarki
internetowej. Dostęp do systemu wymaga zalogowania do aplikacji poprzez indywidualnie
przydzielany  dla  partnera  login  i  hasło  (zalogowany  użytkownik  jest  jednoznacznie
skojarzony  z  partnerem  handlowym,  zakładanie  użytkowników  odbywa  się  od  strony
systemu ERP na podstawie bazy danych osób kontaktowych kontrahentów).  Podstawową
funkcjonalność  modułu B2B stanowi składanie zamówień. Zamówienia zapisywane będą  w
bazie danych w strukturach systemu ERP, co umożliwi ich dalsze przetwarzanie.

Licencja - Moduł e-Faktura. 
Moduł  ten będzie pozwalał  na przechowywanie,  udostępnianie  i  przesyłanie  dokumentów
rozliczeniowych  drogą  elektroniczną.  Podstawowym celem wdrożenia  modułu  do  obsługi
faktur elektronicznych będzie redukcja kosztów związanych z fakturowaniem w działalności
Wnioskodawcy.  W  szczególności  chodzi  o  koszty  związanie  z  drukowaniem
i archiwizowaniem dokumentów oraz przesyłaniem ich do partnerów biznesowych. Pozostałe
cele modułu to:
 automatyzacja procesu obsługi odbiorcy,
 oszczędność czasu związana z wytwarzaniem, wysyłaniem wyszukiwaniem dokumentów,
 zwiększenie terminowości dostarczania faktur,
 prostsza archiwizacja wystawianych e-Faktur,
 dbałość o środowisko naturalne.

Licencja - Moduł EDI
EDI  pośredniczyć  będzie  w  wymianie  danych  między  uruchomionym  systemem  typu
business  to  business  i  dowolnymi  systemami  partnerów.  Jej  celem  jest  zapewnienie
efektywniejszej  współpracy  między  firmami.  Firmy  będą  mogły  wymieniać dokumenty
automatycznie  eliminując  konieczność  zastosowania  papierowego  obiegu  dokumentów.
Licencja niezbędna do prawidłowego przesyłania komunikatów EDI.

Licencja -Mobilna ewidencja magazynowa
Aplikacja  wspomagać  będzie  obsługę  posiadanego  już  modułu  Gospodarka  Materiałowa
poprzez  zastosowanie  mobilnych  terminali radiowych,  wyposażonych  w  czytnik  kodów
kreskowych. Podstawowa funkcjonalność:
 etykietowanie asortymentu kodem kreskowym w dowolnej symbolice,
 wystawianie i realizacja dokumentów magazynowych,
 inwentaryzacja.
Zakup  licencji  jest  bezpośrednio  powiązany  z  zakupem  terminalu  kodów  kreskowych.
Wyposażenie uruchomionego systemu B2B w tą funkcjonalność pozwoli szybciej, sprawniej
i efektywniej pozyskiwać dane o stanach magazynowych i niemalże w czasie rzeczywistym
uaktualniać  ofertę widoczną  w systemie i udostępnioną  partnerom biznesowym z pozycji
modułu B2B. Liczba sztuk licencji odpowiada liczbie użytkowników, którzy będą  korzystać
z terminalu kodów kreskowych.

TERMINAL KODÓW KRESKOWYCH – 1szt.  To małe,  ręczne urządzenie stosowane do
weryfikacji stanów magazynowych, wykonywania inwentaryzacji i innych zadań,  w których
istnieje  potrzeba  identyfikacji  towaru  za  pomocą  kodu  kreskowego.  Wykorzystanie
urządzenia pozwoli na szybkie realizowanie wydań towarów.

Etap III
Zakup  usług  doradczych  o  charakterze  informatycznym  -  powstanie  projektu
procedur testowych i awaryjnych (30 osobodni)
Rezultatem wykonanych usług będzie dokument „Projekt procedur testowych i awaryjnych”.
Usługi te są niezbędne do poprawnego wdrożenia systemu, jego sprawnego rozruchu oraz
do zapewnienia bezpiecznej i wydajnej eksploatacji systemu po zakończeniu wdrożenia.



Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 - Formularz 
ofertowy

……………………………………..

……………………………………..

…………………………………….. ………………………………………………..
(dane oferenta) (pieczątka oferenta)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 28.04.2014r. składamy ofertę dla firmy Hybryd Sp. z o.o.

Zakup: Cena netto:
Analiza informatyczna

Instalacja - moduł e- Faktura
Instalacja - mobilna ewidencja magazynowa 

Terminal kodów kreskowych - zakup urządzenia 1 szt.
Instalacja - moduł B2B 

Licencja na mobilną ewidencję magazynową - zakup licencji 2 szt.
Licencja na moduł B2B - zakup licencji 1szt.

Instalacja - moduł EDI
Licencja na moduł e- Faktura - zakup licencji 1szt.

Licencja - moduł EDI
Zakup usług doradczych o charakterze informatycznym - 
powstanie projektu procedur testowych i awaryjnych 

Cena ogółem:

Data ważności oferty:

Data oferty:

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam,  że:

 zapoznałem się z zapytaniem ofertowym,

 posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

 nie znajduję się w trakcie postępowania upadłościowego ani likwidacyjnego.

………………………………......................................................
Podpis osoby upoważnionej zgodnie z dokumentem rejestrowym


