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Malbork, 11.09.2014 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 11 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

1. Dane identyfikacyjne: 

SO CHIC Alyosha Sakutov 
ul. 500-Lecia 98, 82-200 Malbork 
tel: +48 55 272 60 40 
fax: +48 55 620 36 36  
e-mail: ksiegowosc@sochic.pl 
NIP: 579-216-96-73 

2. Przedmiot działalności: 

Firma So Chic Alyosha Sakutov jest wyłącznym dystrybutorem bielizny i akcesoriów 
bieliźnianych na polski rynek następujących marek: Panache, Trinny i Susannah oraz Damaris. 
  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiot zamówienia: 

 
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie i wykonanie oraz wdrożenie dedykowanego systemu 
informatycznego. Ze względu na oczekiwane funkcje będzie to system klasy ERP składający się  
z 12 modułów funkcjonalnych. Celem wdrożenia jest automatyzacja procesów biznesowych 
zarówno po stronie Zamawiającego, jak i jego kontrahentów, która będzie możliwa m. in dzięki 
przeniesieniu na platformę elektroniczną procesów komunikacji między zamawiającym  
a kontrahentami, rozliczania i analiz sprzedażowych, a także wszelkich procesów wspierających 
naszą działalność, jak na przykład zarządzanie magazynem. 
 
Poniżej Zamawiający przedstawia szczegółowy harmonogram realizacji prac: 
 

Specyfikacja ogólna  

1. Moduł Realizacji Zamówień   

Opis głównych funkcji modułu Czas wykonania  
(w roboczogodzinach) 

wycena netto 

- realizacja zamówień bieżących 
- realizacja zamówień wyprzedażowych 
- synchronizacja ze stanem magazynowym producenta 
- eksport zamówień do systemu producenta 
- możliwość zachowania zamówienia w kopiach roboczych 

  
 

   

2. Moduł Baza Produktów   

Opis głównych funkcji modułu Czas wykonania  
(w roboczogodzinach) 

wycena netto 

- grupowe zaznaczanie produktów   
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- nadawanie i zmiany statusów na grupach produktów 
- nadawanie cen wyprzedażowych produktom 
- uwzględnianie cen wyprzedażowych w zamówieniach 

 

   

3. Moduł Fakturowania   

Opis głównych funkcji modułu Czas wykonania  
(w roboczogodzinach) 

wycena netto 

- wystawiane faktur na podstawie zamówień 
- wystawianie korekt do faktur 
- wystawianie faktur proforma 
- transfer wystawionych dokumentów księgowych do 
systemu Symfonia 
- wysyłka faktur do klienta mailowo 
- mailowa wysyłka monitów do zapłaty 
- eksport danych do xls 

  
 

   

4. Moduł Windykacyjny   

Opis głównych funkcji modułu Czas wykonania  
(w roboczogodzinach) 

wycena netto 

- analiza płatności klienta 
- analiza najbliższych dostaw klienta względem jego 
płatności 
- alert o fakturach wymagalnych i przeterminowanych 
- eksport danych do xls 

  
 

   

5. Moduł Panel Klienta   

Opis głównych funkcji modułu Czas wykonania  
(w roboczogodzinach) 

wycena netto 

- możliwość edycji zamówień przed ich przetworzeniem 
przez dystrybutora 
- zakładka Historia Płatności pokazująca aktualne saldo 
- zakładka Kontakt pokazująca dane kontaktowe do 
dystrybutora 
- zakładka Ogólne pokazująca dane sklepu 
- zablokowanie wybranemu klientowi możliwości 
składania zamówień 
- eksport danych do xls 
- eksport danych do pdf 

  
 

   

6. Moduł Magazynowy   

Opis głównych funkcji modułu Czas wykonania  
(w roboczogodzinach) 

wycena netto 

- sprawdzanie zamówień za pomocą czytników kodów 
kreskowych (automatyczna weryfikacja zgodności 
dostawy z zamówieniem) 

  



 

str. 3 

- prowadzenie przyjęć dostaw towaru na stan 
magazynowy 
- prowadzenie wydań towaru ze stanu magazynowego 
- eksport do xls 
- eksport do programów zewnętrznych 

   

7. Moduł Reklamacje   

Opis głównych funkcji modułu Czas wykonania  
(w roboczogodzinach) 

wycena netto 

- prowadzenie bazy reklamacji odbiorców 
- komunikacja z odbiorcą w zakresie rozpatrzenia 
zgłoszonej reklamacji 
- wystawienie dokumentów (faktury korygujące) 
- wystawianie zamówień na produkty zastępcze 
- eksport danych do xls 

  
 

   

8. Moduł Dostawcy   

Opis głównych funkcji modułu Czas wykonania  
(w roboczogodzinach) 

wycena netto 

- prowadzenie bazy zamówień dostawcy nr 1 i 2: 
  * prowadzenie magazynu produktów 
  * określanie poziomu zapasów magazynowych 
  * generowanie zamówień do dostawców 
  * przyjmowanie i realizacja zamówień na te produkty 
  * sporządzanie dokumentacji 
  * funkcjonalności jak przy module realizacji zamówień 
- prowadzenie bazy zamówień dostawcy nr 3 
  * przyjmowanie i realizacja zamówień na te produkty 
  * eksport zamówień do dostawcy 
  * sporządzanie dokumentacji 
  * funkcjonalności jak przy module realizacji zamówień 

  
 

   

9. Moduł Dział Download   

Opis głównych funkcji modułu Czas wykonania  
(w roboczogodzinach) 

wycena netto 

- możliwość zamieszczania dla klienta wszelkich informacji 
- możliwość pobierania przez klienta tych informacji 

  

   

10. Moduł Dział Publikacji   

Opis głównych funkcji modułu Czas wykonania  
(w roboczogodzinach) 

wycena netto 

- realizacja zamówień wewnętrznych na materiały POS 
- publikacja w okienku kontaktowym reklam, informacji 
ogólnych itp. 
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11. Moduł Analityczny   

Opis głównych funkcji modułu Czas wykonania  
(w roboczogodzinach) 

wycena netto 

- multifiltrowanie danych we wszystkich bazach 
- możliwość analizy wszystkich danych zgromadzonych w 
systemie na zasadzie tabeli przestawnej programu excel 

  
 

   

12. Moduł Administracyjny Czas wykonania  
(w roboczogodzinach) 

 

Opis głównych funkcji modułu  wycena netto 

- zapewnienie zarządzania administracyjnego systemem 
bez pomocy firmy zewnętrznej 

  

 
Informacje dodatkowe: 
Projekt wsparty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, 
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

11.09.2014 – 16.09.2014 

IV. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT: 

Oferta powinna zwierać: 

 Datę i miejsce sporządzenia; 

 Nazwę, adres, numer telefonu i numer NIP oferenta; 

 Cenę usługi 

 Datę ważności oferty; 

 Czas interwencji gwarancyjnej (na usterki) 
 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
ksiegowosc@sochic.pl, poczty tradycyjnej lub dostarczona osobiście na  adres: SO CHIC 
Alyosha Sakutov, ul. ul. 500-Lecia 98, 82-200 Malbork. 
 

V. PROCEDURA WYBORU OFERT: 

Kryteria wyboru ofert:  

 Cena - 70 % 
 doradztwo merytoryczne w ramach realizacji projektu (ekonomiczne, magazynowe, 

biznesowe, księgowe itp.) -  20% 
 Czas interwencji gwarancyjnej (na usterki)  - 10% 

 

Ocena ofert nastąpi do dnia 17.09.2014r. 
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