ZAPYTANIE OFERTOWE nr ME_RPO_01/17
W RAMACH
Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2. Inwestycje profilowane,
Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne
Nr konkursu RPPM.02.02.01-IP.02-22-002/17
Na dostawę:
1. Wdrożenie systemu ERP wraz ze zintegrowanym rozwiązaniem RFID oraz
urządzeniami wejścia-wyjścia RFID
2. Zakup serwerów na potrzeby uruchomienia systemu ERP
zintegrowanego z rozwiązaniem RFID
3. Zakup urządzeń wejścia-wyjścia na potrzeby działania systemu RFID,
zintegrowanego z systemem ERP (terminale RFID, terminale kodów
kreskowych, bramki RFID, drukarki termotransferowe etykiet, komputery
panelowe, zespół kamer)
w ramach projektu pn.
„Zasadnicza zmiana procesu wprowadzania nowych linii produktowych
(nowych produktów) na rynek polski i rynki zagraniczne oraz zasadnicza
zmiana zarządzania procesem produkcyjnym w firmie MEBLOMAK z Rumi,
dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Rozdział I

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

MEBLOMAK Sp. z o.o.
ul. Szkutników 2
84-230 Rumia
Rozdział II

Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest przy zastosowaniu zasady konkurencyjności,
tj. z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i
przejrzystości.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a. Wdrożenie systemu ERP wraz ze zintegrowanym rozwiązaniem RFID oraz
urządzeniami wejścia-wyjścia RFID;
b. Zakup serwerów na potrzeby uruchomienia systemu ERP zintegrowanego z
rozwiązaniem RFID;
c. Zakup urządzeń wejścia-wyjścia na potrzeby działania systemu RFID,
zintegrowanego z systemem ERP (terminale RFID, terminale kodów
kreskowych, bramki RFID, drukarki termotransferowe etykiet, komputery
panelowe, zespół kamer).
2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się:
a. Załącznik 1a – Wdrożenie systemu ERP wraz ze zintegrowanym rozwiązaniem
RFID oraz urządzeniami wejścia-wyjścia RFID (kod CPV: 48000000-8);
b. Załącznik 1b – Zakup serwerów na potrzeby uruchomienia systemu ERP
zintegrowanego z rozwiązaniem RFID (kod CPV: 30200000-1);
c. Załącznik 1c – Zakup urządzeń wejścia-wyjścia na potrzeby działania systemu
RFID, zintegrowanego z systemem ERP (terminale RFID, terminale kodów
kreskowych, bramki RFID, drukarki termotransferowe etykiet, komputery
panelowe, zespół kamer) (kod CPV: 32000000-3).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
Rozdział IV Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji niniejszego zamówienia: do dnia 31.12.2018 r.

Rozdział V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia
poniższe warunki:
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a. Posiada uprawnienie do prowadzenia określonej działalności lub czynności,
jeżeli Ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
2. Spełnienie powyższych warunków zostanie zweryfikowane na podstawie
Oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym.
Rozdział VI Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazania dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane są przez strony postępowania w języku polskim w formie pisemnej
lub faksem lub pocztą elektroniczną.
2. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Zapytania Ofertowego.
3. Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesyłane na
adres Zamawiającego pisemnie lub faksem lub pocztą elektroniczną.
4. Nie będą udzielane informacje, wyjaśnienia czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego zapytania dotyczące niniejszego postępowania w formie ustnej
bezpośredniej, drogą telefoniczną.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający niezwłocznie przekaże
Wykonawcom, którym przekazał Zapytanie Ofertowe, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego
(www.meblomak.pl) oraz na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl
6. Zamawiający na swojej stronie internetowej (www.meblomak.pl) oraz na stronie
internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl opublikował Ogłoszenie o
zamówieniu. Na stronach tych Zamawiający będzie także publikował:
d. Zawiadomienia oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem, w
tym w szczególności: zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści Zapytania
Ofertowego wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego do tych zapytań,
zawiadomienia o zmianie treści Zapytania Ofertowego, zawiadomienia o
przedłużeniu terminu składania ofert;
e. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania;
f. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem jej
wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty wraz z wynikami.
7. Zamawiający podaje następujące informacje związane z porozumiewaniem się z
Zamawiającym w związku z prowadzonym postępowaniem:
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Marcin Heimowski
Telefon kontaktowy: 601-62-52-03
Adres e-mail: marcin.heimowski@maeblomak.pl
Adres pocztowy: ul. Szkutników 2, 84-230 Rumia
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8. Czas urzędowania Zamawiającego: w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godz. 9:00 – 15:00
Rozdział VII Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział VIII Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta zostanie sporządzona w formie pisemnej w języku polskim.
2. Ceny należy podawać w PLN zgodnie z treścią Formularza ofertowego, którego
wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Do oferty należy załączyć kosztorys stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania
Ofertowego.
4. Oferta może zostać złożona w formie papierowej (osobiście, za pośrednictwem
poczty lub kuriera) lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adres wskazany w Rozdział VI punkt 7.
5. Oferta, niezależnie od sposobu złożenia, musi być podpisana przez osobę/y
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane
własnoręcznie przez osobę/y podpisujące ofertę.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę
(poprawić, uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko przez złożenie
Zamawiającemu oferty zmieniającej. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę
musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty
zostały zmienione.
9. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę.
W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o
wycofaniu oferty, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
Rozdział IX Sposób, miejsce i termin składania ofert
1. Sposób i miejsce składania ofert:
Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku
zabezpieczonym przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w jednym egzemplarzu
papierowym.
Dla ofert składanych pisemnie:
MEBLOMAK Sp. z o.o.
ul. Szkutników 2
84-230 Rumia
Godziny urzędowania: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 –
15:00
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Dla ofert składanych elektronicznie:
marcin.heimowski@meblomak.pl
2. Sposób składania ofert:
a. Dla ofert składanych pisemnie:
 Oferta składana w formie pisemnej może zostać złożona za
pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście;
 Ofertę należy przesłać na adres pocztowy wskazany Rozdział IX pkt. 1;
 Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem
„Oferta cenowa dla Zapytania Ofertowego nr ME_RPO_01/17”, w
nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2017 r., do godz. 14:00.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Zamawiającego,
a nie data nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
b. Dla ofert składanych za pośrednictwem poczty e-mail:
 Ofertę należy przesłać na adres e-mail wskazany Rozdział IX pkt. 1;
 W tytule wiadomości e-mail należy umieścić treść „Oferta cenowa dla
Zapytania Ofertowego nr ME_RPO_01/17”;
 Rozmiar załączników nie może przekroczyć 10 MB;
 Załączone pliki powinny być zabezpieczone przed edycją, np. w
formacie PDF;
 Dla uzyskania potwierdzenia dostarczenia oferty przez Wykonawcę, w
opcjach wiadomości e-mail należy zaznaczyć „Żądaj potwierdzenia
dostarczenia”, a Zamawiający jest zobowiązany do takiego
potwierdzenia przy odbiorze wiadomości e-mail;
 Oferta powinna wpłynąć na wyżej podany adres e-mail w
nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2017 r., do godz. 14:00;
3. Oferty, które wpłynęły po terminach określonych w Rozdział IX pkt. 2a oraz 2b
zostaną wykluczone z postępowania.
4. W ciągu 30 dni od terminu zakończenia naboru ofert, Zamawiający upubliczni
wyniki postępowania za pośrednictwem stron internetowych: www.meblomak.pl
oraz https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl informując o nazwie wybranego
Wykonawcy.
5. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia
Wykonawcy protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem
części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Rozdział X Opis sposobu obliczania ceny
1. Ceny należy podawać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.
2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w
walucie Rzeczpospolitej Polskiej (PLN).
3. Sposób przedstawienia ceny oferty:
a. Wykonawca podaje cenę oferty na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
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b. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia poprzez podanie na
formularzu oferty ceny netto wyliczonej w kosztorysie – Załącznik nr 3 do
Zapytania Ofertowego;
c. W przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w ofercie a ceną
wynikającą z kosztorysu, za cenę oferty uznaje się cenę podaną w kosztorysie
(Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego);
d. Wnioskodawca określi liczbę wdrożeń projektów dla branży meblarskiej w
podobnym zakresie w miejscu wyznaczonym w Formularzu Ofertowym;
Rozdział XI Opis kryteriów wyboru ofert i sposobu oceny Ofert
1. Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Kryterium
Łączna cena zamówienia

Doświadczenie

Opis kryterium
Cena określona w kosztorysie do
Oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 3
do Zapytania Ofertowego
Minimalnym wymogiem jest
doświadczenie przy wdrożeniu min. 3
projektów w podobnym zakresie dla
branży meblarskiej

Waga
45%

55%

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria przedstawione w pkt.
1.
3. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a. Punkty w ramach kryterium ceny netto zamówienia będą przyznawane wg
następującej formuły:
Ilość punktów (IPc) = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium, gdzie:
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę „n”
b. Punkty w ramach kryterium doświadczenia będą przyznawane wg
następującej formuły:
Ilość punktów (IPd) = D x 100 pkt x waga kryterium, gdzie:
D = 1 (słownie: jeden), za spełnienie kryterium minimum, o którym mowa w
Rozdział XI punkt 1
D = 0 (słownie: zero), za nie spełnienie kryterium minimum, o którym mowa w
Rozdział XI punkt 1
c. Punktacja łączna zostanie wyliczona dla każdego Wykonawcy wg
następującej formuły:
Pwn = IPc + IPd
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5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość
punktów (Pwn).
6. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielania
pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o równej ilości punktów, spośród Ofert o
równej najwyższej liczbie punktów, Zamawiający dokona wyboru w oparciu o
kryterium doświadczenia (największa liczba wdrożeń w branży meblarskiej).
8. Jeżeli Wykonawcy o tej samej najwyższej liczbie punktów zaproponowali w
Ofercie tę samą cenę, Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych
negocjacji cenowych z tymi Wykonawcami.
9. W sytuacji gdy negocjacje nie przyniosą zamierzonego skutku lub jeśli
Zamawiający nie będzie mógł przeznaczyć dodatkowych środków na
sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostanie unieważnione i
przeprowadzone powtórnie.
Rozdział XII
Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie Zamówienia
1. Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz
Kosztorys, stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, będą stanowiły
załącznik do umowy o udzielenie Zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień
zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Dopuszczalne zakres zmian obejmuje:
a. Zmiany wynikające z przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy;
b. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uzasadnionych,
niezależnych od Wykonawcy przyczyn;
c. Zmiany organizacyjnyje polegające na aktualizacji nazwy, adresu siedziby,
formy prawnej Wykonawcy, zmianie osób kierujących wykonywaniem
przedmiotu zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów
współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich
uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są
gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą
nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że podwykonawcy i inne
podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i
złożonej oferty;
d. Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki
podatku VAT;
e. Zmiany umówionego zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku
koniecznych lub uzasadnionych zmian w projekcie powstałych z przyczyn
niemożliwych do przewidzenia, techniczno - ekonomicznej zasadności
zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych konieczności wykonania
rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych
lub użytkowych.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w
formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
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Załącznik nr 1a do Zapytania Ofertowego
Wymagania funkcjonalne od systemu ERP
w związku z personalizacją projektowania i produkcji mebli tapicerowanych
dla użytkowników w wieku 65+
Minimalna liczba licencji: 26 szt.
Personalizacja projektowania i produkcji mebli tapicerowanych dla użytkowników w wielu 65+
wymusza parametryczny zapis konstrukcji w systemach CAD oraz konfigurowalny zapis struktury
wyrobów oraz technologii ich wytwarzania w systemie ERP. W związku z planowanymi do realizacji
przedsięwzięciami o charakterze innowacji produktowej, która wymusza innowacje procesowe
konieczne jest dopasowanie funkcjonalności systemu Impuls Evo do nowych potrzeb i oczekiwań
użytkowników. Poniżej przedstawiono najważniejsze spośród nich:
SPRZEDAŻ i CRM
− Wprowadzenie funkcjonalności obsługi wizyt (opis, data, sprawy załatwione i do załatwienia,
termin kolejnej wizyty),
− Obsługa ekspozycji i kontrahentów, automatyczne generowanie po zamknięciu zamówienia i
potwierdzeniu przez kierownika regionu w czasie wizyty,
− Generowanie planu trasy na podstawie kilku zmiennych,
− Informowanie o otwartych zleceniach serwisowych – przeterminowanych,
− Kronika przeterminowanych płatności,
− Obsługa promocji dla poszczególnych kontrahentów,
− Przyjazność (user-friendly):
o korzystanie z możliwości jakie daje obsługa każdego programu w środowisku Windows:
kopiuj-wklej, formatuj okna, dodaj wiersz / tabelę / arkusz itp. – w sposób graficzny, bez
sztywnej sekwencji określonych poleceń,
o upodobnienie interfejsu / wyglądu do znanych i intuicyjnie obsługiwanych programów typu
MS Excel, Word, Outlook,
− Implementacja na urządzeniach:
o dostępność na urządzeniach o różnych prędkościach, pojemnościach i ekranach:
komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon – a przynajmniej dostępność niektórych
modułów,
o gotowość do współpracy z różnymi interfejsami typu klawiatura+mysz / touchpad / ekran
dotykowy,
− Dostęp online / off-line:
o wymagana możliwość obróbki danych zwłaszcza ich uzupełniania w trybie off-line - bez
konieczności połączenia z Internetem,
o procedura aktualizacji danych na żądanie lub automatycznie lub według zadanego
harmonogramu, (praca zdalna/terenowa)
− Wymienność danych:
o możliwość eksportu danych do formatu Excel oraz do MS Outlook,
o alarmy, przypomnienia, zadania itp. – aktualizowane i wyświetlane w MS Outlook
(Kalendarz),
o możliwość dołączania plików multimedialnych do raportów (np. zdjęć), w formacie
umożliwiającym proste wyświetlanie,
− Dane, analizy i wizualizacje:
o definiowane arkusze ‘przecena’, ‘ wyprzedaż’, ‘promocja’ – które pozwalałyby na zmianę ceny
dla zamówień – warunki określane przez Menadżerów, efekty widoczne przy analizach
zamówień i fakturowaniu, w formie załączającego się dodatkowego rabatu, komentarza i
przekazywane do historii sprzedaży dla danego klienta,
o definiowanie co najmniej 5 cenników na rynek polski i co najmniej 10 cenników na rynki
zagraniczne, z każdorazowo przydzielaną walutą sprzedaży,
o redefiniowanie nowego cennika jako zmiany poprzedniego, z uwzględnieniem mechanizmów
całościowych („podwyżka na wszystko o 3%) lub szczegółowych („dany model o 3%”, „inny o
5%”; „grupa cenowa A o 3%, grupa cenowa E1 o 7%” itp.),
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o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
−
o

o

o

o
o

−

możliwość archiwizowania cen (cenników) przy tworzeniu nowych,
wskazanie z jakiego cennika korzysta każdy klient, uwzględnienie indywidualnych rabatów
klientowskich, przypisanych okresowych rabatów dodatkowych; wraz z automatycznie
uwzględnianym czasem promocji,
przy analizie zamówień, dla każdego zamówienia możliwość skontrolowania jaki był
wyznaczony cennik, rabaty, przeceny oraz uwagi i komentarze,
dodawanie różnych klientów ‘do ulubionych’ a następnie jednoczesna równoległa analiza
porównawcza ich sprzedaży, płatności itp., w połączeniu z wizualizacją (tabele, grafy).
w momencie zatwierdzenia zamówienia, generowanie automatyczne potwierdzenie
zamówienia i wysłanie potwierdzenia bezpośrednio z systemu do klienta (e-mailem)
możliwość dopisania uwag na potwierdzeniu, bądź załączenie salda płatności
z pułapu analizy zamówienia sprawdzenia nr faktury - powiązania
możliwość blokowania zamówienia, dostaw, sprzedaży (na różnym etapie) kontrahentów ze
względu na płatność
możliwość sprawdzania (kontroli) z miejsca sprzedaży (faktury) marży na sprzedaży towarów
handlowych
raporty sprzedaży generowane wg wybranych kontrahentów (wybrane więcej niż 1)
logo firmowe na fakturach, lepsza szata graficzna
Planowanie i raportowanie:
opracowywanie planu trasy przedstawiciela handlowego na podstawie kart klienta, które
wskazywałyby na konieczność odwiedzin z powodu zakładanej frekwencji odwiedzin,
problemu z płatnością; dodawanie do planu za pomocą kliknięcia,
prosta agregacja danych w aktualizujące się formularze (przykład: stworzenie planu trasy /
odwiedzanych kontrahentów, powiązane z ich interaktywną kartą klienta: sprzedażą z
ostatnich 4-8 tygodni, posiadanymi meblami znajdującymi się na ekspozycji u danego klienta,
stanem zadłużenia klienta, przeterminowanymi należności itp) – do wyświetlania na tablecie /
smartfonie; aktualizowana podczas łączenia się on-line,
prosta agregacja wniosków z każdej wizyty (za pomocą smartfona), wskazane utworzenie
prostej procedury wypełniania (zamówiono … mebli na ekspozycję, konieczność przeceny
mebla, uzupełnić katalogi itp., inne/jakie…), które następnie dołączałyby się do tygodniowego
raportu aktywności oraz do bazy ogólnej,
wizualizacja planu trasy dla google maps / Google Earth, z zaznaczeniem planowanego
dnia/godziny przyjazdu; definiowanie kolejności odwiedzin poprzez przypisanie dnia i godziny,
automatyczne dołączanie do arkusza odwiedzin tematów, które dotyczą danego klienta, a
które pochodzą od innych użytkowników / modułów, np. jakie meble są w realizacji, czy ma
trwające procedury reklamacyjne, czy występują blokady zamówień z powodu płatności itp.
Niedopuszczalne rozwiązania (na podstawie istniejącego systemu Impuls):
o konieczność zachowania określonej sekwencji wypełniania danych – przy
niedopilnowaniu sekwencji rekord tracony. Przykład negatywny: Wypełniając dane, należy
najpierw podać opis; gdy się go nie poda, wtedy niszczy się cały rekord zamówienia.
Proponowane rozwiązanie: wyskakujące okno z brakującymi danymi „uzupełnij brakujące
niezbędne dane”
o Konieczność przepisywania danych z jednej tabeli do innej. Przykład negatywny 1:
uzupełnianie bazy o posiadanych przez danego klienta ekspozycjach wymaga
wyświetlania okna zamówionych towarów i przepisywania danych z jednego okna do
drugiego. Proponowane rozwiązanie 1: Chcemy uzupełnić stan posiadanej przez klienta
ekspozycji, wchodzimy na klient – zakupy – zaznacz – przypisz do bieżącej ekspozycji.
Przykład negatywny 2: Konieczność przepisywania do Excela planu odwiedzin, wraz z
adresami, telefonami, zadaniami dla odwiedzin każdego klienta. Proponowane
rozwiązanie 2: Wejście do prostego arkusza, zaznaczenie klientów, przypisanie dni i
godzin – reszta danych pobierana z bazy / jeszcze lepiej: wybranie klientów spośród tych,
które podpowiada system ze względu na problemy z płatnościami, frekwencję odwiedzin
itp.
o konieczność pozostawania on-line i każdorazowego uruchamiania całego modułu w
przypadku wypełnienia jednej niewielkiej danej (np. podczas wizyty u klienta: wyprzedano
dany mebel ekspozycyjny z zamówienia numer…),
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

o konieczność czasochłonnego eksportu surowych danych do Excela, wymagająca
sortowań, filtrowania, zamiany wartości tekstowych na wartości liczbowe – celem
utworzenia raportu,
o tworzenie raportów definiowanych i formularzy wydruku – ma być tak prosta jak
utworzenie arkusza Excel lub dokumentu Word albo określanie właściwości wyświetlania
w Outlook Express: to znaczy, poprzez przesunięcia myszą w trybie WYSIWYG
(„otrzymam to, co właśnie widzę”), a nie za pomocą wyboru zmiennych i przypisywania im
wartości liczbowych, które np. mogą ze sobą kolidować – i powodują problemy dla
zwykłego użytkownika.
TM
Możliwość obsługi Impulsa z platform Windows , Android, iOS,
Obsługa panelu dotykowego,
Łatwość kopiowania do innych programów MS,
Możliwość tworzenia analiz graficznych na podstawie uprzednich raportów,
Integracja kontrahentów dla wszystkich modułów systemu,
Generowanie zamówienia z potwierdzeniem na e-mail kontrahenta podczas wizyty,
Modyfikowanie zamówienia – implementacja cennika handlowego – to powinno wpłynąć na
nową cenę w zależności od warunków jakie posiada dany klient,
Generowanie faktury z zamówienia,
Podgląd wystawionych faktur i niezrealizowanych płatności,
Podgląd stanu realizacji zamówienia,
Informacje o ewentualnych problemach w realizacji zamówienia,
Generowanie statystyk zamówień i sprzedaży, obrotów w zadanym okresie.

LOGISTYKA - Zakupy
Wyeliminowanie lub naprawienie:
− konieczność podwójnego zapisywania każdego zamówienia zakupu,
− podczas generowania zamówienia zakupu nie pokazują się ceny z cennika,

−
−

po potwierdzeniu i zamknięciu zamówienia na wydruku również nie ma cen:
dopiero po kolejnym otwarciu zamówienia funkcją ZMIEŃ pokazuje się cena:
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−
−

po zatwierdzeniu zamówienia cena jest widoczna na wydruku:
funkcja dotycząca wprowadzanie dokumentów oraz ich edycji, która ułatwiła by znacząco
pracę, to możliwość wprowadzenia odpowiednich wartości bezpośrednio w zaznaczonej
komórce, bez konieczności używania funkcji „zmień”

−

Głównym problemem jest to, że:
o używając funkcji „zmień” , otwieramy nowy panel i jeśli zatwierdzimy żądane zmiany,
zostajemy cofnięci na początek edytowanego dokumentu, przez co musimy strzałkami na
klawiaturze lub przy użyciu myszki (funkcja kółka obrotowego myszki też nie działa –
do poprawy !), szukać kolejnego rekordu, który kolejno powinno się edytować.
Przykładowo chcemy wpisać żądaną wartość w pozycji nr 38 – wybieramy „zmień”
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o

Otwiera się nowy panel, który edytujemy i zatwierdzamy

o

Po wykonaniu tej czynności znajdujemy się po raz kolejny na początku dokumentu
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o

−
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Chcąc wpisać odpowiednie wartości do komórek 39, 40 i kolejnych trzeba „zjechać” za
pomocą strzałek lub myszki do żądanej pozycji, wybrać „zmień” otworzy się nowy panel
itd…– czynność trzeba powtarzać za każdym razem co przy dokumentach składających
się z kilkudziesięciu pozycji zajmuje mnóstwo czasu.

Wykorzystanie technologii RFID (gotowych wyrobów) oraz Kody Kreskowe (podzespoły) w
produkcji i logistyce powinno umożliwić śledzenie postępu procesu produkcyjnego na
poszczególnych etapach prac wydziałowych np. oznakowany szkielet drewniany
przechodzący przez z wydziału do wydziału sygnalizowałby coraz to bardziej zaawansowane
wykonanie.
Obsługa magazynów przez moduł MWS
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TECHNOLOGIA
LP

Aktualne rozwiązanie

Proponowane rozwiązanie

1

Kompletacja zestawów:
•
brak możliwości wprowadzenia
kompletów mebli pod jednym zbiorczym
indeksem jako kompletu w taki sposób aby
składał się z kilku uprzedni zdefiniowanych
wyrobów.

Pożądana była by taka konfigurowalność która
dziedziczyła by w dół cechy zestawu na cechy
wyrobów, złożeń i elementów, np.: rodzaj mat
obiciowego, typ w polach wyboru dla kompletu,
dziedziczony do wyrobów i dalej. Normy
materiałowe
parametrycznie
zależne
od
wybranych surowców i technologii.
Schemat ideowy:

2

Kontrola jakości wykonania wyrobu,
identyfikacja terminu odbioru i osoby
dokonującej kontroli. Działania manualne.

3

Struktury BOM i marszruty technologiczne
wprowadzane
manualnie
przez
technologów.

Wprowadzenie skanera 3D powiązanego z
Impulsem. Po wstawieniu mebla przez Tapicera
skan wykonawcy a następnie kontrola przez
brakarza: potwierdzenie (lub nie) pozytywnego
odbioru. Odbiór negatywny rejestrował by ilość
poprawek co dało by informacje o trudności
wykonywanego wyrobu oraz o "sprawności i
profesjonalizmie" Tapicera, odbiór pozytywny
byłby pewnym wskaźnikiem sprawności działu
Pakownia (czas pomiędzy odbiorem brakarskim
a zaraportowaniem spakowanego mebla,
kontrola
ostateczna
"na
stole"
przed
dokonaniem raportu spakowania wykonywane
zdjęcia i ewentualne korekty jego jakości które
umknęły uwadze Brakarza.
Integracja systemu CAD z ERP w zakresie
Specyfikacji
materiałowych
i
technologii
wytwarzania.

Ręczne przepisywanie struktur do systemu
IMPULS jest bardzo czasochłonne i
niestety siłą rzeczy uwzględniać musi
"czynnik ludzki". Generowane są błędy
mające ogromny wpływ na rozliczanie
produkcji ( prostym przykładem jest
rozliczanie w wycenie zszywek w sztukach
np 1500 SZT/wyrób podczas gdy w
IMPULSIE rozliczenia dokonywane są w
KSZT (wynik wpisywany powinien zatem
wynosić 1,5 KSZT/wyrób). Jednostka w
IMPULSIE zaczytywana jest automatycznie
co przy chwili braku koncentracji operatora
powoduje wprowadzenie zużycia na
poziomie 1500 KSZT/wyrób (tysiąckrotnie
zawyżony koszt i zużycie magazynowe
powodujące konieczność nie tylko zmiany
struktur ale również korekt stanów
magazynowych).

4

Zmiana czasów pracy w strukturze
MARSZRUT
TECHNOLOGICZNYCH
wykonywana jest manualnie. Obliczenia
wykonywane są w plikach excel następnie
przepisywane
do
IMPULSA.
Duża
czasochłonność i łatwość w generowaniu
błędów. Występuje niestety trudny do

Szczególnie istotne było by to w przypadku
"Mebla 65+", gdzie każda zmiana jego
parametrów
niestety
będzie
owocowała
zmianami w zużyciach surowców, w tym
przypadku inne rozwiązanie będzie oznaczać
zakładanie
nowych
struktur
co
jest
zdecydowanie czasochłonne i biorąc pod uwagę
strukturę zatrudnienia w dziale Technologicznym
stanowić element "zaporowy" do płynnej
realizacji zamówień.
•
Dobrą alternatywą mogło by być
powiązanie CAD z tabelami Impulsa tak aby
zmiana dokonywana w wycenach mogła
automatycznie generować zmianę struktury w
CAD. Zmianie musiał by również ulec proces
zakładania Indeksów w systemie IMPULS tak
aby były one dostępne już na etapie
kalkulowania wycen.
•
Oczekiwane
jest
nowsze
rozwiązanie
pozwalające na prosty i szybki sposób
urealniania czasów maszyn i robocizny
bezpośredniej.
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−

zweryfikowania i skorygowania problem
nieprzydatności
tego
narzędzia
do
planowania produkcji.
Kalkulator wycen
•
Obecnie wyceny można dokonać
dopiero po "przeprowadzeniu wyrobu przez
wszystkie działy produkcyjne" co niestety
powoduje że po "opóźnionym" dokonaniu
wyceny jest on ręcznie modyfikowany
podczas comiesięcznego "zamykania"
magazynów. Brak możliwości "Grupowej
aktualizacji
wycen"
dla
wszystkich
podzespołów
i
wyrobów
gotowych.
Obecnie trzeba to realizować, zachowując
kolejność etapów produkcyjnych, tylko dla
pewnej ilości indeksów (nawet zachowując
"potokowość realizacji na poziomach PST,
PMN, PKL, PKR, PSW, WG, przy
oznaczeniu
wszystkich
indeksów
półfabrykatów
IMPULS
odmawia
współpracy, zawiesza się). Stanowi to
ogromny
problem
w
realnym
odzwierciedleniu Technicznego Kosztu
Wytworzenia wyrobów (TKW) który siłą
rzeczy powinien być realizowany przy
każdej zmianie cen kupowanych surowców
tak aby realnie oceniać koszt TKW który z
tego co się orientuję jest jednym z
kluczowych czynników wpływających na
zyskowność wyrobu a co za tym idzie na
wysokość podatku. W chwili obecnej
wycena
wyrobu
realizowana
jest
niezależnie od grupy cenowej w której
realizowany jest wyrób, cena jest
uśredniana
z
wszystkich
wyrobów
począwszy od najtańszej tkaniny na
najdroższej skórze kończąc. Powoduje to
trudne do zweryfikowania wyniki wycen.
Przykładowo uśredniony TKW wyrobu
wynosi 1200 zł, wyrób wykonywany w
najniższej grupie cenowej (A) sprzedawany
jest w cenie 1250zł a w najwyższej (E4) w
cenie 3500zł, co dokumentowo oznacza że
za wyrób w grupie A osiągamy zysk 50zł a
w grupie E4 zysk 2300zł.

Poprawa sprawności działania kalkulatora
wycen. Poprawa algorytmu kalkulatora TKW.

Konfigurator dla produkcji spersonalizowanej. Aby sprawnie zarządzać konfigurowaniem
nowych produktów (w tym półfabrykatów, elementów i surowców – towarów handlowych), należy
opracować szablon dopuszczalnych cech wyrobu (SDCW), oparty na słownikach poszczególnych
składników i cech indeksów. W ramach SDCW słowniki i zależności pomiędzy nimi powinny
jednoznacznie opisywać możliwości techniczne i technologiczne wykonania wyrobu. Zależności
zbudowane pomiędzy słownikami wykorzystywane będą przez konfigurator produktów.
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WYRÓB
Index W

STELAŻ

PŁYCINY

Index PRT

Index E?T

FORMATKA PŁ
Indeks i cechy jak niżej

FORMATKA OKL.
Cecha A=?

Cecha A

Cecha C

Cecha B=?

POKROWIEC

Cecha C=?

Index S...

Cecha D=?

Cecha B

Cecha A

Index S...
Cecha D

Index E?T
Cecha C’

Index E?T
Cecha C’

Index E?T

Index S...
Index S...
Index S...

Cecha C’

RAMIAK D

Cecha C’’

Index F??
Cecha A

Cecha C’’

Index F??
Cecha A

Cecha C’’

FRYZ NETTO

Index E?T
Cecha A

Cecha A

FRYZ NETTO

RAMIAK G

Cecha A

Index F??

FRYZ NETTO

RAMIAK P

Cecha A

Indeks i cechy jak niżej

FRYZ NETTO

RAMIAK L

Cecha A

DEKORACJE

Cecha C’

Cecha C’

Index F??
Cecha A

Cecha C’’

FRYZ - SUROWIEC
Indeks i cechy jak niżej

OKLEINA
Indeks i cechy jak niżej

FRYZ - SUROWIEC
Index S??
Cecha A

Cecha C’’’

FRYZ - SUROWIEC
Index S??
Cecha A

Cecha C’’’

FRYZ - SUROWIEC
Index S??
Cecha A

Cecha C’’’

FRYZ - SUROWIEC
Index S??
Cecha A

Cecha C’’’

Index S...
Index S...
Index S...

Przykład:

WDPXE BU-1321-713x315-B1
o

PDPXE BU-713x315

ERLXE BU-713x90x20

FRLST BU-720x92x22

SFRNS BU-740x95x25

Wykorzystując SDCW o zależnościach zbudowanych jak wyżej, użytkownik najpierw uzupełni
słowniki o nowe wartości (np. typ konstrukcyjny, cechy antropometryczne, rodzaj tkaniny lub
skóry, gatunek drewna, wybarwienie, itp.) a następnie przystąpi do konfigurowania
dopuszczalnych zależności pomiędzy poszczególnymi cechami.
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Cecha A – Typ wyrobu
AKBRBUCZDAOL-

Cecha D – Struktura oparcia
B-1,
C-1, C-2,
D-1,
F-1, G-1, H-1, I-1, J-1, K-1, L-1,
N-1, O-1, P-1

Składnik R – Materiały obiciowe
DK,
DR,
...
DPF-P,
DPŁA,
Składnik T – Parametry
...
antropometryczne
A,
DS
AA,
AC,
AO,
…
DT, DU,
Cecha C – Struktura siedziska
...
H1xB1, H2xB2
XSF,
XTF,
Cecha B – Wymiary mebla
2.0.1,
2.8.1,
...
3.18,
3.18.1,
3.21,
...
13.15,
17.0.1,

o

−

Budowa zależności pomiędzy poszczególnymi cechami, powinna rozpoczynać się od wyboru
jednego lub wielu typów wyrobów (cecha A), następnie przez podanie miar
antropometrycznych charakterystycznych dla zamawiającego (składnik T). Dla
określon/ego/ych typ/u/ów wyrob/u/ów należy dalej wybrać z listy podpowiadanych wymiarów
mebla te które najlepiej odpowiadają użytkownikowi, następnie należy wybrać rodzaj
materiałów obiciowych (składnik R) a z listy struktur najodpowiedniejszą strukturę siedziska
(cecha C), lub oparcia (cecha D). Naturalnie w zależności od charakteru produkcyjnego
(wyrób, półprodukt, element, fryz, surowiec) SDCW będzie odpowiednio prostszy.

Generator indeksów na podstawie wybranych cech personalizowanego wyrobu (poniżej
przykłady):
o Indeks wyrobu gotowego + cechy
o W-R-K + cecha_T+cecha_D+cecha_B+cecha_F
Przykład:
o WLAR-S5515-AK-B-L lub
o W101-S5515-01-0-0
o Indeks elementu + cechy
o E-R-W+cecha_M+cecha_D+cecha_B+cecha_F+nnn
Przykład:
o EPR-800x350-01-AK-B-001-001 lub
o EP03-800x350-01-01-01-001-001

−

Możliwość prostego zapisu struktury wyrobów i ich technologii:
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WYRÓB

4

ELEMENT

Materiał

Materiał

Materiał

Maszyna, narzędzie
3

ELEMENT

Materiał

Materiał
Maszyna, narzędzie
2

ELEMENT

Materiał
7
6

Materiał
Materiał

Maszyna, narzędzie
5

4
1

Materiał

3

Materiał

2

Materiał

−

1

FANTOM

Materiał, składnik 1
Materiał, składnik 2

Materiał

Wprowadzenie odpowiednich statusów operacji i zleceń produkcyjnych:
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ZP na
WYRÓB,
Status ZP
(O, P, R,
Z, S)

ZP na ELEMENT

4

Statusy operacji:
O, P, R, W, Z

Statusy operacji: O, P, R, W, Z
Statusy operacji: O, P, R, W, Z
Statusy operacji: O, P, R, W, Z

3

ZP na ELEMENT
Statusy operacji:
O, P, R, W, Z

2

1

Statusy operacji: O, P, R, W, Z
Statusy operacji: O, P, R, W, Z
Statusy operacji: O, P, R, W, Z

ZP na ELEMENT, Status ZP (O, P, R, Z, S)
Z, S)
Statusy operacji:
O, P, R, W, Z

Status O – Otwarte: brak reakcji ze strony systemu ERP,
Status P – Planowane: rezerwacja zasobów w ERP,
Status R – Realizowane: start rejestracji czasu w ERP,
Status operacji
W – Wykonane:
obliczenie
czasu pracy w ERP,
Status
w ZP: (O,
P, R, Z, S)
wystawienie dokumentu RW na surowce w ilości
postulowanej lub rzeczywistej, zarejestrowanie liczby
wykonanych elementów
Status Z – Zakończone zlecenia (dotyczy ostatniej
operacji w zleceniu ZP, wystawienie PW.

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

7p

Statusy operacji: P

6r

Statusy operacji: R

5z

Statusy operacji: Z

4z

Statusy operacji: Z

3z

Statusy operacji: Z

2z

Statusy operacji: Z

1z

Statusy operacji: Z

Status zlecenia produkcyjnego oznacza stan jego aktywności i zależy od statusu operacji tzn:
O – otwarte, automatycznie generuje statusy O operacji. Status nie zmienia rezerwacji
niezbędnych dla zlecenia zasobów przedsiębiorstwa.
P – planowane, automatycznie generuje statusy P operacji. Status rezerwuje niezbędne dla
zlecenia zasoby przedsiębiorstwa.
R – realizowane, status ZP jest automatycznie generowany przez zmianę statusu pierwszej
operacji z P na R.
Z – zakończone, status ZP jest automatycznie generowany przez zmianę statusu ostatniej
operacji z W na Z. Status operacji Z (wywołany skanowaniem karty pracy) rozpoczyna
przyjęcie wyrobu na odpowiedni magazyn.
S – skasowane, umieszcza ZP w historii zleceń i czyni je nieaktywnym.
Oprócz statusów zleceń produkcyjnych, należy zastosować statusy operacji które oznaczają
stan aktywności tych operacji tzn:
O – otwarta, status automatycznie generowany przez ZP. Status nie zmienia rezerwacji
niezbędnych dla zlecenia zasobów przedsiębiorstwa.
P – planowana, status automatycznie generowany przez ZP. Status rezerwuje niezbędne dla
zlecenia zasoby przedsiębiorstwa.
R – realizowana, zmiana statusu jest wymuszona przez pierwsze skanowanie karty pracy.
Powoduje rozpoczęcie obliczania czasu pracy.
W – wykonana, zmiana statusu jest wymuszona przez kolejne skanowanie karty pracy i
powoduje: zakończenie pomiaru czasu pracy i obliczenie tj, wystawienie dokumentu RW na
materiały w ilości normatywnej lub rzeczywistej (po wpisaniu przez obsługującego),
wprowadzenie liczby wykonanych elementów oraz zapis tej ilości w magazynie wirtualnym
wydziału (magazyn pozabilansowy).
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−

Z – zakończona, status operacji zmienia status ZP na Z, Jest automatycznie generowany
przez zmianę statusu ostatniej operacji z W na Z. Status ostatniej operacji Z (wywołany
skanowaniem karty pracy) rozpoczyna przyjęcie wyrobu na odpowiedni magazyn bilansowy

WYRÓB,

4

ELEMENT

WL; RW na materiały, tj. PW do ME
WOM; tj.

WMP; RW na
materiały, tj. PW do
MWG
3

WOM; RW na materiały, tj.

ELEMENT
WMP; RW na materiały, tj.

WL; RW na materiały, tj. PW do ME
Z
WSZ; RW na materiały, tj.
WOM; RW na materiały, tj.

2

1

ELEMENT
Z, S)
WMP; RW na materiały, tj.

WMP; RW na materiały, tj.

PW
MWG
materiały,

6z

WL; RW na materiały, tj. PW do ME

5z

WSZ; RW na materiały, tj.

4z

WOM; tj.

3z

WOM; tj.

2z

WOM; tj.

1z

WOM; RW na materiały, tj.

PW
MWMP

ME

RW

RW

MM
ML
RW

MWSZ

MWOM

RW

RW

MPM
RW

(rzeczywisty) przez wystawienie dokumentu PW.

PRODUKCJA
− Brak opcji, która pozwalałaby na jednoczesną zmianę statusu więcej niż jednego zlecenia
produkcyjnego z zamkniętego na otwarty i odwrotnie, a także na inne statusy,
− Brak ewidencji na raportach wszystkich zleceń produkcyjnych umieszczonych w planach
produkcji,
− Spora części indeksów surowców uniemożliwia ich automatyczny rozchód w magazynach (np.
K2),
− Usprawnienie możliwości edycji zamówień klientów. Jeśli jakaś pozycja w zleceniu
produkcyjnym zostanie usunięta i wpisana na nowo pod kolejnym numerem, wówczas
występuje problem z wystawieniem PW na magazynie WG, na pozycję zlecenia, która została
zmieniona,
− Możliwość realizacji zleceń produkcyjnych wg sekwencji zmiany statusów operacji
technologicznych.
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Załącznik nr 1b do Zapytania Ofertowego
Minimalne wymagania techniczne dla serwerów
Ilość: 3 szt.
W serwerze macierzy dysków będą zainstalowane dyski, a na nich zaspisywane dane
zwirtualizowanych serwerów (dane systemu ERP – baza danych i aplikacja). Dwa pozostałe
serwery będą pełniły rolę obliczeniową, a wyniki obliczeń będą przechowywane na
serwerze/macierzy.
Dzięki
zastosowaniu
technologii
wirtualizacji
za
pomocą
oprogramowaniea VmWare Essential Plus, w razie awarii jednego z serwerów jeden z nich
automatycznie będzie przejmował zadania uszkodzonego do czasu usunięcia usterki.
Zestaw 3 serwerów:
1szt. Serwer danych (Macierz dyskowa).
- Procesor:
- Pamięć: 32GB
- sposób montażu: do szafy RACK 19"
- sloty na twarde dyski: minimum 24 sloty SAS, NL SAS, SSD
- 4 dyski NL SAS 2TB 7.2krpm 2.5"
- 14 dysków SAS 300GB 15krpm 2.5"
- Zasilanie : dwa zasilacze
- karty rozszerzeń: kontroler Fibre Channel 2x16Gbit/s
- gwarancja 3 lata On-Suite 5d/9h LBH
2szt. Serwer VMWARE
- sposób montarzu: do szafy RACK 19"
- zasilanie: dwa zasilacze
- Procesor E5-2630v4 10 Core
- Pamięć: 128GB DDR4-2400 R ECC (4x32GB)
- Dyski: 2 x 300GB 10K 2.5"
- karty rozszerzeń: Kontroler Fibre Channel 2x16Gbit/s
- system operacyjny: Windows 2016 STD 16Core + 2x AddLic 2Core
- oporgramowanie wirtualizacyjne: VMWare Essential Plus + vSphere
- gwarancja 3 lata On-Site 5d/9h - 4h Rm Rt
- przewody SFP+ - 3szt
1 szt. Przełącznik Fibre Channel 8-mio portowy, 8x16Gbit/s, AC, SFP+
- sposób montażu: do szafy RACK 19"
- komplet kabli SFP+ do serwerów VMWARE i Serwera Danych - 8szt
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Załącznik nr 1c do Zapytania Ofertowego
Specyfikacja techniczna urządzeń wejścia – wyjścia systemu RFID

Przedmiot zamówienia
Terminale RFID
Terminale kodów kreskowych
Bramki RFID
Drukarki termotransferowe
etykiet
Drukarka RFID
WIFI
Komputery panelowe
Zespół kamer

j.m.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Punkty
szt.
szt.

Ilość
3
5
1
2
1
12
3
1

Proponowane urządzenia muszą być kompatybilne z proponowanym systemem
ERP. Wymagana jest instalacja urządzeń, przeprowadzenie testów i produkcyjne
wdrożenie rozwiązania RFID w połączeniu z proponowanym systemem ERP.
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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
Do:
Meblomak Sp. z o.o.
ul. Szkutników 2
84-230 Rumia
Ofertę składa:
Nazwa: ………………………………………
Adres: ……………………………………….
Tel.:…................. mail:……………………..
Formularz Ofertowy
Odpowiadając w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr ME_RPO_01/17 na zasadach
konkurencyjności na dostawę:
1. Wdrożenie systemu ERP wraz ze zintegrowanym rozwiązaniem RFID oraz urządzeniami
wejścia-wyjścia RFID.
2. Zakup serwerów na potrzeby uruchomienia systemu ERP zintegrowanego z rozwiązaniem
RFID.
3. Zakup urządzeń wejścia-wyjścia na potrzeby działania systemu RFID, zintegrowanego z
systemem ERP (terminale RFID, terminale kodów kreskowych, bramki RFID, drukarki
termotransferowe etykiet, komputery panelowe, zespół kamer),
w ramach projektu pn. Zasadnicza zmiana procesu wprowadzania nowych linii produktowych
(nowych produktów) na rynek polski i rynki zagraniczne oraz zasadnicza zmiana zarządzania
procesem produkcyjnym w firmie MEBLOMAK z Rumi, dzięki wykorzystaniu technologii
informatycznych, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na
warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym:
Łączna cena zamówienia, zgodnie z
kosztorysem (netto, w zł)

Deklarowane doświadczenie (liczba
projektów o podobnym zakresie,
zrealizowanych dla branży meblarskiej)

………………zł………/100
(słownie: ………………………..)

………………………………

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym nr ME_RPO_01/17 i nie wnosimy do
niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 45 dni od upływu terminu
składania ofert.
3. Oświadczamy, iż:
a. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia.
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c. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d. Nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

......................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy/ Pełnomocnika)
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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Kosztorys do Formularza Ofertowego
Ceny należy podać w PLN (z dokładnością do jednego grosza)

Przedmiot Zamówienia
System ERP (co najmniej 26 licencji), zawierający moduły:
 Finanse, Księgowość, Koszty;
 Kadry i Płace;
 Środki Trwałe;
 Gospodarka Materiałowa;
 Dystrybucja;
 Transport;
 CRM;
 Produkcja;
 Magazyn Wysokiego Składowania;
 Ekrany Dotykowe;
 Harmonogramowanie Modułu Produkcji.
Serwery (3 szt.), wraz z przełącznikiem (1 szt.), o parametrach, jak w
specyfikacji technicznej (Załącznik 1b)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Wartość netto

Stawka
VAT

Wartość brutto

Urządzeń wejścia-wyjścia na potrzeby działania systemu RFID, zintegrowanego
z systemem ERP, zawierający:
 terminale RFID (3 szt.);
 terminale kodów kreskowych (5 szt.);
 bramki RFID (1 szt.);
 drukarki termotransferowe etykiet (2 szt.);
 drukarka RFID (1 szt.);
 WIFI (12 punktów);
 komputery panelowe (3 szt.);
 zespół kamer (1 szt.)
RAZEM
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