Łebkowski Kopczyński
Radcowie Prawni s.j.
ul. Filtrowa 77/45
02-032 Warszawa

Warszawa, 3.11.2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014
I. ZAMAWIAJĄCY
Łebkowski Kopczyński sp.j.
ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa
NIP: 525-254-45-12
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oprogramowania oraz usług z zakresu instalacji
systemu, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Instalacja jądra systemu, wstępna konfiguracja systemów operacyjnych, VPN, VMware, VLAN
(środowisko testowe)
- Zakup licencji na moduł Obiegu Dokumentów (silnik) (środowisko testowe)
1.
Graficzny panel administracyjny dostępny przez przeglądarkę internetową
2.
Zdigitalizowanie procesów związanych z obsługą i realizacją usług
3.
Konfigurowalność indywidualnych parametrów partnerów
4.
Kodowanie globalnych cenników usług oraz indywidualnych cen dla poszczególnych partnerów
5.
Obsługa wewnętrznych słowników (edycja i zarządzanie)
6.
Konfiguracja Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego Xades
7.
Obsługa kolejek dokumentów
8.
Podgląd statusu realizacji usługi
9.
Historia realizacji usług
10.
Możliwość ręcznej korekty danych w systemie
11.
Zarządzanie katalogiem produktów i usług
- Zakup licencji na moduł Administracja (środowisko testowe)
1.
Dostęp do systemu poprzez logowanie (login i hasło)
2.
Graficzny panel administracyjny dostępny przez przeglądarkę internetową
3.
Dodawanie, usuwanie, edycja kont użytkowników
4.
Zaawansowane zarządzanie uprawnieniami (rolami) w systemie
5.
Podział użytkowników na grupy oraz zarządzanie grupami
6.
Edycja danych o firmie zarządzającej systemem
7.
Dodawanie, usuwanie, edycja partnerów biznesowych
8.
Konfiguracja i zarządzanie uprawnieniami partnerów biznesowych
9.
Zarządzanie parametrami systemu B2B
10.
Konfiguracja struktury organizacyjnej danego podmiotu
11.
Definicje (edycja i zarządzanie) słowników wykorzystywanych w pozostałych modułach platformy
- Zakup licencji na moduł komunikacji z Partnerami (środowisko testowe)
1.
Graficzny panel administracyjny dostępny przez przeglądarkę internetową
2.
Automatyczne przyjmowanie zleceń
3.
Kolejkowanie zleceń partnerów
4.
Stworzenie szyfrowanego API do integracji z systemami partnerów (WebServices, Rest Json)
5.
Stworzenie wersji z dostępem przez przeglądarkę WWW (logowanie poprzez login i hasło)
6.
Konfiguracja i zarządzanie uprawnieniami oraz kluczami API partnerów biznesowych
7.
Konfiguracja Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego Xades
8.
Definicje wewnętrznych słowników (edycję i zarządzanie)
9.
Transakcyjność w komunikacji z systemem Zamawiającego
10.
Obsługa statusów poszczególnych transakcji
11.
Komunikacja Synchroniczna oraz Asynchroniczna
12.
Możliwość ręcznej korekty danych w systemie
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- Zakup licencji na moduł Skanowania i importu danych (środowisko testowe)
1.
Graficzny panel administracyjny
2.
Integracja ze skanerami podpiętymi na portach Ethernet oraz USB
3.
Konfiguracja i zarządzanie serwerem POP3
4.
Ręczny import danych bezpośrednio z plików
5.
Definicje wewnętrznych słowników (edycja i zarządzanie)
6.
Parametryzacja wprowadzonych dokumentów
7.
Konfiguracja Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego Xades
- Zakup licencji na moduł Raportowanie (środowisko testowe)
1.
Graficzny panel administracyjny dostępny przez przeglądarkę internetową
2.
Eksport/Import do i z plików XLS
3.
Synchroniczne i asynchroniczne wysyłanie raportów do partnerów
4.
Dodawanie, usuwanie i edycja własnych raportów
5.
Konfiguracja raportów opartych na tabelach przestawnych
6.
Definicje (edycja i zarządzanie) słowników
7.
Generowanie danych w formie wykresów lub tabel
- Zakup licencji na moduł Księgowość (środowisko testowe)
1.
Zaawansowana konfiguracja i zarządzanie fakturami cyklicznymi
2.
Graficzny panel administracyjny dostępny przez przeglądarkę internetową
3.
Konfiguracja Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego Xades
4.
Synchronizacja z oprogramowaniem księgowym firmy Insert
5.
Konfiguracja i zarządzanie parametrami faktur
- Stworzenie dokumentacji API dla partnerów biznesowych
1.
Szczegółowe informacje dotyczące protokołów komunikacyjnych
2.
Typ, rodzaj oraz wersję standardu (XMl, Soap, Rest Json, Wsdl etc.)
3.
Opisy które pola są uzupełniane oraz jakimi danymi
4.
Konfigurację zewnętrznych komunikacji API (porty, etc.)
5.
Informacje o danych zwracanych przez API
- Stworzenie dokumentacji wdrożonego systemu
1.
Opis funkcjonalności systemu
2.
Opis wykorzystanych rozwiązań teleinformatycznych
3.
Opis integracji z oprogramowaniem księgowym
4.
Opis integracji z systemami jego partnerów
5.
Wykonanie kopii wdrożonego systemu na płyty DVD wraz ze szczegółową instrukcją przywracania
- Finalizacja instalacji, testy kompletnego systemu, poprawki potestowe (środowisko testowe)
- Instalacja jądra systemu, wstępna konfiguracja systemów operacyjnych, VPN, VMware, VLAN
(środowisko produkcyjne)
- Instalacja modułu Obiegu Dokumentów (silnik) (środowisko produkcyjne)
- Instalacja modułu Administracja (środowisko produkcyjne)
- Instalacja modułu komunikacji z Partnerami (środowisko produkcyjne)
- Instalacja modułu Skanowania i importu danych (środowisko produkcyjne)
- Instalacja modułu Raportowanie (środowisko produkcyjne)
- Instalacja modułu Księgowość (środowisko produkcyjne)
- Finalizacja instalacji, testy kompletnego systemu, poprawki potestowe (środowisko produkcyjne)
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.10.2015 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- zawierać ceny netto w PLN
- oferta powinna być złożona na formularzu (wzór formularza stanowi załącznik nr 1)
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
marek.lebkowski@lkradcowieprawni.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul.
Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa do końca dnia 14.11.2014
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.11.2014, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie na ulicy Filtrowej 77/45, Warszawa, oraz na stronie
internetowej pod adresem www.lkradcowieprawni.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.lkradcowieprawni.pl
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena 80%
2. Doświadczenie w realizacji podobnych zleceń 20%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.lkradcowieprawni.pl
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Marek Łebkowski pod numerem telefonu 22 843 50 36 oraz
adresem email: marek.lebkowski@lkradcowieprawni.pl
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Dn. ………. 2014
Oferta dla: Łebkowski Kopczyński sp.j.
Działając w imieniu ....................................................................................................................
składam ofertę na realizację kompleksowych usług informatycznych i programistycznych
w zakresie działań przygotowawczych, doradczych, informatycznych, wdrożeniowych oraz
testowych.
Numer zapytania: 3/K/2014
Lp. Nazwa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Oferowana
cena netto
PLN

Instalacja jądra systemu, wstępna konfiguracja systemów operacyjnych, VPN,
VMware, VLAN (środowisko testowe)
Zakup licencji na moduł Obiegu Dokumentów (silnik) (środowisko testowe)
Zakup licencji na moduł Administracja (środowisko testowe)
Zakup licencji na moduł komunikacji z Partnerami (środowisko testowe)
Zakup licencji na moduł Skanowania i importu danych (środowisko testowe)
Zakup licencji na moduł Raportowanie (środowisko testowe)
Zakup licencji na moduł Księgowość (środowisko testowe)
Stworzenie dokumentacji API dla partnerów biznesowych
Stworzenie dokumentacji systemu
Finalizacja instalacji, testy kompletnego systemu, poprawki potestowe
(środowisko testowe)
Instalacja jądra systemu, wstępna konfiguracja systemów operacyjnych, VPN,
VMware, VLAN (środowisko produkcyjne)
Instalacja modułu Obiegu Dokumentów (silnik) (środowisko produkcyjne)
Instalacja modułu Administracja (środowisko produkcyjne)
Instalacja modułu komunikacji z Partnerami (środowisko produkcyjne)
Instalacja modułu Skanowania i importu danych (środowisko produkcyjne)
Instalacja modułu Raportowanie (środowisko produkcyjne)
Instalacja modułu Księgowość (środowisko produkcyjne)
Finalizacja instalacji, testy kompletnego systemu, poprawki potestowe
(środowisko produkcyjne)

OPIS STOPNIA SPEŁNIANIA KRYTERIUM WYBORU:
„Doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych oraz dedykowanych systemów
informatycznych”:
Jednocześnie oświadczam, iż akceptuję warunki realizacji zamówienia określone
w zapytaniu ofertowym stanowiącym podstawę niniejszej oferty.
Okres związania niniejszą ofertą wynosi ................. dni.

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DZIAŁAJĄCEJ
W IMIENIU WYKONAWCY

................................................

DATA I PODPIS

.................................................
PIECZĘĆ FIRMOWA

.................................................
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OŚWIADCZENIE OFERENTA
Działając w imieniu ...................................................................................... oświadczam, że:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone
ustawowo.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Nie otwarto wobec nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
5. Nie zostaliśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych.
6. Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DZIAŁAJĄCEJ
W IMIENIU WYKONAWCY

................................................

DATA I PODPIS

.................................................

PIECZĘĆ FIRMOWA

.................................................
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