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Wola Zdakowska, 15 marca 2013r. 
 

 
                               

 
 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
w związku z realizacją przez Firmę EKO-MASA Sp. z o.o., z siedzibą w Woli Zdakowskiej, 
inwestycji dotyczącej automatyzacji współpracy z partnerami biznesowymi, zwracamy się z prośbą 
o złożenie oferty na przedstawiony poniżej zakres. 
Zaznaczamy, że nie można złożyć oferty na pojedynczy element – oferta musi dotyczyć całego 
zakresu, wszystkie elementy traktowane są łącznie. 
Wykonanie poszczególnych prac i dostarczenie sprzętu/oprogramowania musi być zrealizowane 
w terminach wyszczególnionych poniżej. Podane uszczegółowienia do wykazanych elementów, to 
wartości minimum, których niespełnienie spowoduje automatyczne odrzucenie oferty. Dopuszcza 
się negocjacje ofert w przypadku, gdy przekroczą one zakładany budżet. 
Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie poniższych usług będzie się odbywać 
w siedzibie EKO-MASA Sp. z o.o., (Wola Zdakowska 86, 39-307 Gawłuszowice) 
 
ETAP I (od daty podpisania umowy do 31.07.2013) 
 

1. Analiza funkcjonalna projektu wraz z audytem technologicznym (min.120 h) 

2. Serwer bazodanowy wraz z oprogramowaniem serwerowym i osprzętem 

(parametry minimum): 

ML110-G7 i3-2100 1x2GB B110i 2x250GB LFF NHP DVD 1x350W + 3yr NDB Care 

Pack 

HP 4GB 2Rx8 PC3-10600E-9 Kit (UDIMM) 

HP 2GB 2Rx8 PC3-10600E-9 Kit (UDIMM) 

 MS Windows Server 2008 Standard Ed. R2 ROK (DVD media, 5-CAL) x64 PL (1 szt.) 

 Microsoft OEM Windows 2008 Server CAL 5 User Polish, 1pk (1 szt.) 

 APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V (1 szt.) 

 Tandberg RDX External dock, black, USB 2.0 int. (5,25'' bezel) (1 szt.) 

 Tandberg RDX 320 GB Cartridge (single) (3 szt.) 

 Szafa 19'' DELTA/S 42U/800x1000mm stojąca TRITON (1 szt.) 
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o Podstawa szafy 800x1000mm DELTA/S TRITON z filtrem 
o ACT Listwa zasilająca 19'' – 9x220V wtyk UPS 
o Panel went.sufit/podłog. 4 went. 230V/60W TERMOSTAT 
o Półka 19''– 1U/750mm, max. ład. 80kg - 2 szt. 

 

3. Stacja robocza wraz z monitorem i drukarką (parametry minimum): – 1 kpl.  

 Stacja robocza – 1 szt. 1 komputer: HP Pro 3500 MT Ci5-2400 500GB 4GB SC 
DVDRW Win7 PRO 64 Warr 1-1-1,  

 Monitor – 1 szt. o parametrach: LG LCD E1942C-BN 18.5'' wide, Full HD, 5 ms, 
LED, black  

 Drukarka – 1 szt. o parametrach HP Color LaserJet Pro 200 M276n MFP) 
 

4. Trzy licencje Comarch Optima: Handel Plus. 

5. Wdrożenie modułów Comarch Optima ( min.120 h) 

 
ETAP II (01.08.2013-20.01.2014) 
 

1. Platforma www zakupowo-reklamacyjna (min.860 h) 

Funkcjonalność: 

 podział asortymentu na grupy i podgrupy, 
 szczegółowy opis, kod, jednostka miary, zdjęcie oraz cena netto i brutto dla każdego 

produktu, 
 wyszukiwarka znajdująca produkty według kodu, części nazwy, producenta, marki, itd., 
 weryfikacja złożonych i jeszcze niezrealizowanych zamówień, możliwość dokonywania 

zmian ilościowych, 
 wgląd we wszystkie dotychczasowe faktury, w tym informacja o niezapłaconych 

fakturach i terminach płatności, 
 łatwy dostęp do informacji o danym kliencie, wspomagający szybkie podejmowanie 

strategicznych decyzji. 
 
Platforma ma być narzędziem automatycznej wymiany danych między firmą EKO-MASA a 
dwoma partnerami biznesowymi (odbiorcami). Ma wspomagać realizację zamówień, 
sprzedaży i reklamacji. 
 

2. Testy podczas uruchomienia platformy B2B (min.75 h) 

3. Szkolenia specjalistyczne z obsługi platformy B2B (min.70 h) 
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Oferty należy składać do dnia: 25 marca 2013 r. 
Forma składania ofert: listownie, osobiście, przesyłką kurierską, faksem  
(wersja elektroniczna formularza ofertowego do pobrania na stronie internetowej 
http://www.ekomasa.eu/ 
 Miejsce składania ofert: Wola Zdakowska 86, 39-307 Gawłuszowice,  fax.: 17 855 24 63, 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena netto w PLN za cały zakres 
Oferta powinna zawierać co najmniej następujące elementy: 
1) Wymaganie merytoryczne:  

- cena netto wyłącznie w PLN za każdy element osobno 
- cena netto wyłącznie w PLN łącznie za cały zakres 

2) Wymagania formalne: 
- oferta złożona na Formularzu ofertowym (Zał. nr 1 do niniejszego Zapytania) 
- nazwa i adres oferenta (może być w formie pieczątki) 
- data sporządzenia oferty 
- termin ważności oferty 

 
 
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU 

+017 855 24 63 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00  

lub mailowo, pod adresem mksiazek@ekomasa.eu 

http://www.ekomasa.eu/

