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Kraków, 7 stycznia 2014 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) 

Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048413, NIP: 677-006-20-46, 

REGON: 350139570 

2. Tryb wyboru Oferenta oraz informacja o współfinansowaniu realizacji Projektu: 

a. Postępowanie ofertowe ma charakter postępowania nieograniczonego i jest prowadzone na podstawie  

§ 12 Umowy o dofinansowanie realizacji projektu, której wzór jest dostępny na stronie internetowej 

Instytucji Wdrażającej pod adresem: http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/212/640/17063.pdf 

b. Postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.  

c. Zamawiający oświadcza, iż zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowę  

o dofinansowanie realizacji projektu nr UDA-POIG.08.02.00-12-032/13-00 pt. „Rozwój systemu B2B 

umożliwiającego automatyzację wymiany informacji miedzy systemami informatycznymi 

współpracujących przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej”, w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 

innowacyjności gospodarki,  Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu 

państwa.  

d. Zamawiający oświadcza, iż Wynagrodzenie Wykonawcy będzie współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu 

Państwa.  

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego prace programistyczne i informatyczne, 

których opis stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w terminach wskazanych w załączniku 

względnie w złożonej ofercie przez Wykonawcę, na podstawie właściwie zawartej umowy.  

Wszelkie prace realizowane w ramach przedmiotowych prac będą wykonywane we współpracy  

oraz z uwzględnieniem uwag Zamawiającego.  

4. Przygotowanie ofert:  

a. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez tego samego Oferenta 

spowoduje wykluczenie wszystkich ofert.  

b. Ofertę należy przygotować w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub przy 

wykorzystaniu innej techniki biurowej w taki sposób, aby Oferta była czytelna i zrozumiała.  

c. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną. Brak podpisu skutkuje odrzuceniem oferty.  

d. Wszelkie zmiany (przekreślenia, uzupełnienia itp.) wymagają omówienia oraz parafowania przez osobę 

upoważnioną do sporządzenia oferty.  
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e. Jeżeli oferta zostanie przygotowana na więcej niż jednej stronie, wówczas wszystkie strony muszą 

zostać kolejno ponumerowane oraz trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich swobodne 

rozdzielenie.  

f. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.  

g. Wykonanie przedmiotu zamówienia może zostać zlecone podwykonawcom na warunkach określonych 

w umowie. Zamawiający nie warunkuje przeprowadzenia pozytywnej oceny od załączenia przez 

Oferenta umów z podwykonawcami.  Umowa będzie określać, iż zamówienie/ fragmenty zamówienia 

będą mogły zostać podzlecone podwykonawcom pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

h. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty. 

5. Informacje dodatkowe 

a. Wykonawca podczas realizacji zamówienia obowiązany jest stosować się do zasad wynikających  

z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz umowy o dofinansowanie dotyczących projektów 

finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. W przypadku złożenia oferty 

przez podmiot z poza Rzeczypospolitej Polskiej Strony uznają za wiążące prawo właściwe dla 

Zamawiającego- prawo polskie. Nie wyklucza to stosowania innych aktów, porozumień lub konwencji 

o charakterze międzynarodowym. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku kolizji niniejszego 

zapytania z prawem powszechnie stosowanym, właściwe będzie prawo powszechnie stosowane  

w zakresie w jakim doszło do kolizji. 

b. Jeżeli najkorzystniejsza oferta przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia,  

Zamawiający zastrzega sobie prawo zaproszenia Oferenta lub Oferentów do negocjacji w zakresie ceny. 

c. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego w każdym czasie bez podania 

przyczyny lub jego zakończenia bez wyboru żadnej oferty. 

d. W razie wątpliwości dotyczących postępowania ofertowego Oferent ma możliwość kontaktowania się  

z Zamawiającym zarówno przed złożeniem oferty, jak i po jej złożeniu za pośrednictwem wiadomości 

wysłanej na adres poczty elektronicznej: rogal@rider.com.pl. W przypadku wysłania zapytania 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość umieszczenia treści zapytania oraz udzielonej odpowiedzi na 

stronie internetowej lub w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego lub przesłania 

informacji do pozostałych potencjalnych oferentów.  

e. Wszyscy Oferenci po zakończonym postępowaniu są zobowiązani udzielać Zamawiającemu niezbędnej 

pomocy w celu wykazania zachowania zasad jawności, przejrzystości oraz uczciwej konkurencji przy 

wyborze Zamawiającego nawet w przypadku jeżeli ich oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

6. Termin realizacji zamówienia:  

a. Maksymalny termin realizacji całości zamówienia: do 20 marca 2014r.  

7. Termin i miejsce składania ofert:  

b. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2014 r. do godziny 16:00 

(decyduje data wpływu). 
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c. Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub przesłać za pośrednictwem 

operatora pocztowego lub kuriera w zamkniętej kopercie z opisem: „Dotyczy zapytania ofertowego 

1/2014 – nie otwierać przed dniem 14 stycznia 2014 r.”  

d. Oferty niespełniające powyższych wymogów lub wniesione po terminie zostaną bez otwierania 

zwrócone Oferentowi, a w razie niemożności ustalenia adresu zniszczone. 

8. Wymogi co do treści oferty. 

a. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

1. imię i nazwisko lub nazwę Oferenta oraz adres, 

2. datę sporządzenia Oferty, 

3. cenę jednostkową wykonania poszczególnych etapów prac (netto oraz brutto), 

4. cenę całkowitą usługi (netto oraz brutto),  

5. termin ważności oferty,  

6. maksymalny termin realizacji zamówienia,  

7. szczegółowy opis oferowanej usługi,  

8. rodzaj i termin udzielonej gwarancji serwisowej.  

b. Oferty nie spełniające powyższych wymogów zostaną odrzucone  

c. Oferent może w złożonej ofercie umieścić także inne informacje dotyczące przedmiotowej usługi.  

d. Preferuje się złożenie oferty na wzorcu, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania. Oferta złożona na 

innym wzorcu również będzie oceniana przez Zamawiającego pod kątem kryteriów określonych w 

niniejszym zapytaniu.  

e. Podmioty, które nie są podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) – w zakresie ustawy  

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 177 poz. 1054 ze zm.) 

powinny w złożonej ofercie to zaznaczyć, co pozwoli należycie ocenić ofertę.  

9. Termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego 

a. otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2014r., 

b. rozstrzygnięcie konkursu (ocena ofert) oraz upublicznienie wyników konkursu nastąpi  

w siedzibie Spółki do dnia 20 stycznia 2014r. Wyniki w siedzibie spółki będą dostępne przez 7 dni 

kalendarzowych.  

c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poinformowania Oferenta, który złożył zwycięską ofertę  

o wyniku postępowania ofertowego także listownie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

fax) lub telefonicznie. 

10. Ważność oferty oraz termin związania ofertą 

a. oferty powinny być ważne co najmniej 30 dni licząc od dnia, w którym nastąpi rozstrzygnięcie 

postępowania ofertowego. 

b. termin związania Zamawiającego i Wykonawcę ofertą wynosi 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia 

postępowania ofertowego. 
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11. Kryteria wyboru oferty  

1. Kryteria formalne. Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym  

Brak spełnienia przez ofertę kryteriów formalnych wyłącza możliwość dalszej oceny w ramach 

kryteriów oceny merytorycznej- powoduje odrzucenie oferty.  

2. Kryteria merytoryczne:  

I. Cena netto – 60 pkt  

II. Doświadczenie wykonawcy – 10 pkt  

III.  Ostateczny termin realizacji zamówienia – 20 pkt,  

IV.  Termin udzielonej gwarancji serwisowej- 10 pkt 

Ad I. Najniższa cena oznacza przyznanie maksymalnej liczby punktów. Każda kolejna oferta 

zawierająca wyższą cenę otrzyma 10 punktów mniej- bez punktów ujemnych.  

Ad II. Doświadczenie będzie oceniane w oparciu o realizację analogicznych zamówień w ostatnich 

12 miesiącach w systemie 0/1 – Wykonawca posiada doświadczenie 10 pkt,  

Wykonawca nie posiada doświadczenia 0 pkt. Oferent powinien przedstawić potwierdzenie 

posiadania doświadczenia - oświadczenie oferenta lub umowa na realizację prac lub właściwe 

referencje.  

Ad III. Ostateczny termin realizacji zamówienia – najkrótszy termin realizacji zamówienia – 20 

pkt, II miejsce 15  pkt, III miejsce 10 pkt , IV miejsce 5 pkt, każdy kolejny 0 pkt.  

Ad. IV. Najdłuższy termin gwarancji serwisowej- 10 pkt, II miejsce 5 pkt, każdy kolejny 0  pkt.  

Zamawiający może poprosić Oferenta o dodatkowe udokumentowanie spełnienia kryterium 

doświadczenie poprzez okazanie protokołów zdawczo – odbiorczych (lub innych podobnych 

dokumentów, np. listów referencyjnych) potwierdzających prawidłowe wykonanie usług. Brak 

okazania na życzenie Zamawiającego dodatkowych dokumentów potwierdzających doświadczenie 

Wykonawcy będzie skutkowało przyznaniem mu w danej podkategorii 0pkt.  

Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę 

oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. 

3. Kryterium merytoryczne fakultatywne- nieobligatoryjne 

I.  10 pkt- przeniesienie majątkowych praw autorskich do całego przedmiotu zamówienia na 

Zamawiającego- przeniesienie majątkowych praw autorskich do całego systemu 10 pkt, 

licencjonowanie któregokolwiek z elementów 0 pkt.  

12. Zawarcie umowy 

a. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

ekonomicznie, w oparciu o kryteria wymienione w pkt 11 zapytania ofertowego, 

b. Umowa zostanie zawarta w terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania ofertowego. 
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13. Osoba odpowiedzialna za kontakt z Oferentami  

Robert Rożek 

e-mail: rogal@rider.com.pl  

tel: 607-801-397 

14. Postanowienia dodatkowe 

Zamawiający oświadcza, iż w dniu 1 grudnia 2013r. wszczął postępowanie ofertowe nr 1/2013, które w 

związku ze stwierdzonymi uchybieniami zostało przez niego unieważnione w dniu 13 grudnia 2013r. 

Postępowanie ofertowe nr 1/2013 nie rodzi jakichkolwiek skutków prawnych. Zamawiający oświadcza 

ponadto, iż w ramach przedmiotowego postępowania nie wpłynęła żadna oferta.  
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Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI  

Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie kompleksowego systemu informatycznego B2B C.M.Rider ,  

z nabyciem praw autorskich do niego ( z wyłączeniem składników podlegających sprzedaży wyłącznie 

licencjonowanej). 

System B2B, będący przedmiotem niniejszego zamówienia umożliwi automatyzację wymiany informacji 

między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw z branży sprzedaży oraz usług branży 

motoryzacyjnej. 

System powinien: 

- oddawać do dyspozycji administratorowi systemu narzędzia pozwalające m.in. na: konfigurację wszystkich list 

rozwijanych w systemie, zmianę użytej nomenklatury w systemie na inną - w tym przetłumaczenie systemu na 

dowolny język obcy, możliwość definiowania wyglądu dokumentów sprzedażowych i serwisowych oraz 

numeracji obiektów. Dodatkowo w pliku konfiguracyjnym systemu znajdzie się ponad 1500 zmiennych 

umożliwiających dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb danego klienta. 

- posiadać moduł kierowany do firm, którym zależy na możliwości zasilania bazy danych systemu ze źródeł 

zewnętrznych – sklepów internetowych, stron WWW oraz innych aplikacji. Mechanizm pozwala na wymianę 

danych pomiędzy aplikacją zewnętrzną oraz systemem w zakresie miedzy innymi: importu kontrahentów, 

importu oraz aktualizacji produktów, importu zamówień. 

- Oferować możliwość połączenia z zewnętrznym systemem handlowym. Integracja taka gwarantuje, iż 

wszystkie informacje posiadane przez firmę na temat danego klienta dostępne będą z poziomu jednej aplikacji.  

- oferować możliwość definiowania przez użytkownika systemu dodatkowych pól (słownikowe, tekstowe, 

opisowe), które można wprowadzać praktycznie w dowolnym miejscu w systemie. Wprowadzone przez 

użytkownika pola będą dostępne w wyszukiwarkach oraz raportach. 

- oferować formularze, dzięki którym Zamawiający może stworzyć nowy, własny obiekt w systemie decydując 

m.in. o tym: gdzie ma się pojawić, które pola mają być obligatoryjnie, który z użytkowników może uzupełniać i 

widzieć nowy obiekt, jak ma wyglądać wyszukiwarka itp. Przykładem takiego obiektu może być: stworzenie 

ankiety, formularza reklamacji, kalkulator usługi czy też ewidencja pism przychodzących i wychodzących. 

- być wyposażony w mechanizm wykonywania "niestandardowych akcji" we wszystkich formularzach. 

Mechanizm ten powinien umożliwiać m.in.: zdefiniowanie pól obowiązkowych na poszczególnych 

formularzach, sprawdzanie poprawności i rzetelności wpisywania danych przez pracowników, autokalkulację 

poszczególnych pól oraz możliwość definiowania kolejnych następujących po sobie czynności. 

- umożliwi ć definiowanie praw i uprawnień na poziomie każdego pracownika.  

- posiadać mechanizmy raportowania oraz analizy danych, które dają się łatwo dostosować do specyficznych 

potrzeb i oczekiwań. Podstawowe raporty w systemie powinny pozwolić m.in. na tworzenie własnych 

szablonów raportów w oparciu o praktycznie dowolne dane w systemie, zapisywanie szablonów raportów, 

analizę danych związanych z aktywnością pracowników, sprzedażą, realizowanymi projektami, serwisem oraz 

umożliwiają eksport do zewnętrznych programów. 

- możliwość wykorzystywania raportów tworzonych pod jego indywidualne potrzeby,  
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- Obsługa systemu w całości jest dokonywana poprzez przeglądarkę internetową. 

Harmonogram: 

1. Wykonanie i zakup oprogramowania CRM z B2B:  – termin realizacji do 28.02.2014r. 

2. Wykonanie i zakup panelu B2B na stronie Rider.com.pl w strefie hurtowej 

– termin realizacji do 28.02.2014r. 

3. Integracja oprogramowania z programem handlowym, programem pocztowym 

– termin realizacji do 28.02.2014r. 

4. Integracja systemów firmy C.M. Rider z Partnerami 

– termin realizacji do 28.02.2014r. 

5. Wdrożenie programu wraz z instruktażem 

– termin realizacji do 20.03.2014r. 

6. Testy integracji z systemami zewnętrznymi, w tym systemami informatycznymi Partnerów 

– termin realizacji do 20.03.2014r. 

7. Testowanie poprawności działania systemu i poszczególnych jego modułów 

– termin realizacji do 20.03.2014r. 

 

Wszystkie wyżej wskazane wartości niematerialne i prawne łączą się w element jednego spójnego systemu. 

Moduły sytemu będą w pełni dostosowane do potrzeb i struktury organizacyjnej firmy Centrum Motocyklowego 

Rider i jej partnerów biznesowych oraz tych z którymi w przyszłości Zamawiający nawiążę współpracę. 

Planowane do wdrożenia moduły powinny zaspokajać potrzeby klientów i partnerów biznesowych, które zostały 

wyodrębnione i wstępnie zdefiniowane w ramach niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku konieczności 

udzielenia dodatkowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego, który został 

określony w ramach Zapytania ofertowego. Ze wstępnej analizy rynkowej, którą Zamawiający przeprowadził w 

trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie wynika, iż opisane poniżej funkcjonalności posiadają 

właściwie wszystkie systemy B2B oferowane na rynku, które znajdują się w kręgu zainteresowania 

Zamawiającego. Opis ten pozwala na właściwe określenie przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym szerokim 

określeniu kręgu potencjalnych wykonawców usługi.  

 

Zakres modułów:   

• automatyczne i ręczne dodawanie pozycji na dokumentach finansowych dotyczących sprzedaży 

• generowanie faktur sprzedażowych 

• korygowanie faktur sprzedażowych 

• automatyczna wysyłka faktur do Kontrahentów/Partnerów 

• „samofakturowanie” partnerów biznesowych, 

• ewidencja podmiotów podlegających pod program samo fakturowania 

• automatyczna wysyłka faktur dotyczących prowizji do Partnerów Centrum Motocyklowego 

• monitoring płatności, czyli sprawdzanie czy płatność za daną fakturę została zrealizowana 

• wprowadzanie informacji co do poprawności ilości i wysokości usług wystawionych na fakturze 
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Wnioskodawca zdecydował iż realizując niniejsze przedsięwzięcie jest zmuszony do nabycia oprogramowania 

dedykowanego, specjalnie i indywidualnie przygotowanego do jego potrzeb i oczekiwań a także do modelu 

biznesowego jaki w ramach projektu będzie rozwijał. Koniecznym jest stworzenie takiego unikatowego i 

innowacyjnego systemu (nowoczesnej platformy automatycznej wymiany informacji pomiędzy Partnerami  

i Wnioskodawcą), który będzie narzędziem uniwersalnym i który pozwoli na integrację z systemami obecnych 

Partnerów oraz tych nowych jakich w przyszłości zamierza pozyskać Centrum Motocyklowe Rider.  

System należy tak stworzyć aby nie zamykał się on na współpracę z nowymi firmami – powinien on być tak 

zaprojektowany i zaprogramowany aby niezależnie od rodzaju oprogramowania jakie posiadać będzie Partner, 

możliwa była jego integracja z tym systemem a także jego sprawne funkcjonowanie.  

 

Zamawiający w ramach niniejszego zapytania opisuje przedmiot zamówienia w sposób maksymalnie 

wydajny oraz umożliwiaj ący potencjalnemu wykonawcy usługi złożenie właściwej oferty: 

• Projekt graficzny front-end Platformy  

• Opracowanie koncepcji działania serwisu 

• Przygotowanie projektu pod system edycji treści 

• Typografia 

• Animowany Banner z możliwością publikacji informacji o promocjach  

 

Moduł /Kontakty/ (firmy, osoby kontaktowe) 

• Moduł powinien przechowywać wszelkie informacje o Klientach 

• W jednym miejscu znajduje się cała historia obsługi Klienta (Notatki, Zadania, Sprzedaż, Dokumenty 

związane z Klientem). 

• Nieograniczona liczba kontaktów (firm i osób kontaktowych) 

• Możliwość personalizacji karty kontaktu 

• Możliwość załączania plików 

• Historia aktywności 

• Szybkie wyszukiwanie informacji za pomocą zdefiniowanych filtrów 

• Możliwość personalizacji pól pod profil firmy 

• Możliwość grupowania Klientów (np. Klienci kluczowi, Stała obsługa itd.) 

• Za pomocą jednego kliknięcia można zobaczyć lokalizację firmy na mapie celem wyznaczenia dojazdu 

• Precyzyjna, szybka i wygodna wyszukiwarka (po wszystkich polach) 

Moduł /Zadania/ 

1. Możliwość definiowania zadań sobie lub współpracownikom 

2. Możliwość łączenia zadań z firmami, kontaktami, sprzedażą 

3. Możliwość personalizacji kategorii zadań 

4. Wgląd do zadań zaległych 

5. Możliwość współdzielenia zadań pomiędzy pracownikami 

6. Nieograniczona liczba zadań 
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7. Precyzyjna, szybka i wygodna wyszukiwarka (po wszystkich polach) 

Moduł /Sprzedaż/ 

• Moduł przechowuje informacje o wszelkich transakcjach z Klientami 

• Możliwość definiowania własnych etapów sprzedaży 

• Możliwość definiowania własnych statusów 

• Możliwość załączania plików 

• Możliwość współdzielenia sprzedaży pomiędzy pracownikami 

• Nieograniczona liczba sprzedaży 

• Szybkie wyszukiwanie informacji za pomocą zdefiniowanych filtrów 

• Precyzyjna, szybka i wygodna wyszukiwarka (po wszystkich polach) 

Moduł /Raporty/ 

1. Moduł generuje przyjazne raporty w formie czytelnych tabel i wykresów, z danych zebranych w 

systemie CRM. 

2. Możliwość generowania danych z różnych okresów 

Dostępne raporty: 

• Raporty ogólne: 

• Sprzedaż wg statusów realizacji  

• Sprzedaż wg etapów 

• Źródło pozyskania kontaktów 

• Zadana wg kategorii 

• Sprzedaże otwarte: 

• Lej sprzedaży 

• Wszystkie otwarte sprzedaże 

• Sprzedaż wg kategorii produktowej. Wykres powinien uwzględniać dane: Kategoria, Ilość 

(liczba + % wszystkich), Wartość sprzedaży 

• Sprzedaż wg użytkownika CRM. Nazwa użytkownika / Sprzedaż (ilość / wartość / % 

wszystkich) 

• Sprzedaż zamknięta: 

• Wygrane sprzedaże Wykres wg miesięcy (ilość / wartość). Tabelka (Ostatnie 7 dni, Ostatnie 30 dni, 

Łącznie). 

• Wartość wygranych względem przegranych. 

• Powody wygranej / przegranej 

• Projekty: 

• Pozyskane firmy / osoby Projekt / Liczba otwartych sprzedaży / Liczba wygranych sprzedaży / 

Wartość sprzedaży 

• Aktywność użytkowników: 
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• Nowe sprzedaże 

• Nowe osoby 

• Nowe firmy 

• Nowe zadania: 

• Nowe wykonane zadania 

• Nowe projekty 

• Moduł Import danych 

• Moduł umożliwia importowanie kontaktów z Google 

• Moduł umożliwia importowanie danych z plików CSV oraz Microsoft Excel 

 

Moduł Poczta 

• Moduł umożliwia integrację z kontem pocztowym IMAP użytkownika 

• Moduł automatycznie agreguje całą korespondencję pomiędzy Pracownik - Klient (wszystkie 

wiadomości wysłane oraz odebrane) po adresie e-mail 

• Moduł umożliwia seryjne wysyłanie mailingu do Klientów (możliwość definiowania szablonów 

wiadomości) 

• Możliwość wysłania jednego emalia do wielu klientów, poprzez wybór z listy 

 

SMS API 

• Moduł umożliwia wysłanie wiadomości SMS do określonych użytkowników (wybór odbywa się 

poprzez zaznaczenie klientów na liście). 

• W systemie zostaną zdefiniowane określone automatyczne powiadomienia wg zdefiniowanej reguły np. 

użytkownik ma opóźnienie w płatności powyżej 60 dni (do 3 automatycznych powiadomień). 

 

Korzystanie z powiadomień SMS wymaga zawarcia umowy z operatorem SMS API - SMS-y rozliczane są z 

operatorem w/go wybranego przez Zamawiającego planu. 

 

Baza firmy 

• Moduł umożliwia tworzenie bazy wiedzy firmowej w obrębie przedsiębiorstwa 

• Moduł umożliwia tworzenie wielu baz 

• Moduł umożliwia zamieszczanie materiałów tekstowych oraz plików 

 

Projekty 

• Moduł umożliwia tworzenie projektów grupowych np. Targi branżowe 

• Moduł umożliwia wielu użytkownikom pracę nad jednym wspólnym zadaniem 

• Moduł gromadzi wszystkie informacje związane z projektem (dialog użytkowników, wgląd w zadania, 

pliki związane z projektem), 
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• Moduł umożliwia przypisywanie zadań pomiędzy użytkownikami projektu. 

• Projekt agreguje wszystkie informacje i statystyki związane z realizacją danego działania. 

• Każdy otwarty projekt automatycznie pojawia się w statusie źródła pozyskania Kontaktu.  

• System powinien wygenerować również informację o wszystkich sprzedażach powiązanych  

z konkretnym projektem. 

 
Zamawiający udostępni: 

• Dokładną kopię obecnej bazy (Pervasive) systemu Symfonii,  

• Zdalny dostęp do serwera na którym uruchomiona jest baza Pervasive w celu konfiguracji oraz zdalny 

dostęp do serwera z kopią bazy,  

• pracownika do współpracy w zakresie administrowania oraz integracji z systemem Symfonia. 
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Załącznik nr 2  

_______________________ 

(Pieczęć lub dane Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna  
ul. Kamieńskiego 53  

30-644 Kraków 
 
Oferujemy przeprowadzenie prac, szczegółowo opisanych w zapytaniu ofertowym nr 1/2014 z dnia 

…………………… na  rzecz Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga sp.j.  za cenę netto 

…………………… zł (słownie  ……………………………………………………... zł) + podatek VAT ____%, 

co daje kwotę brutto ………………….zł (słownie: 

…………………………………………………………..…..zł)  

Opis doświadczenia Wykonawcy  ……… 

Opis realizacji zamówienia/ szczegółowy opis oferowanego systemu…………. 

Ostateczny termin realizacji zamówienia ……….. 

Termin oraz rodzaj udzielonej gwarancji…………. 

Warunki licencji/ przeniesienia praw autorskich z określeniem poszczególnych elementów systemu……….. 

Jednocześnie oświadczamy, że: 

1. uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty, 

2. oferta jest ważna co najmniej 30 dni licząc od dnia, w którym nastąpi rozstrzygnięcie postępowania 

ofertowego, 

3. termin związania Oferenta ofertą wynosi 6 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia postępowania ofertowego. 

4. oferta została złożona na ______stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych  

od nr _______do nr ________,  

5. Zobowiązujemy się udzielać Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej pomocy mającej na celu wykazanie 

zachowania zasad jawności przejrzystości oraz uczciwej konkurencji przy przeprowadzaniu 

przedmiotowego zapytania ofertowego.  
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Szczegółowa Wycena Poszczególnych Prac:  

l.p. Nazwa  Cena netto Cena brutto termin realizacji 
1 

   
 

2 
   

 
3 

   
 

4 
   

 
5 

   
 

6 
   

 
7 

   
 

8 
   

 
 

 

 

_________________________                                                     _____________________________________ 

(Miejsce, data)                                                 (Podpis i pieczątka Dostawcy lub Osoby Upoważnionej) 

 


