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ZAPYTANIE OFERTOWE 7 

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 

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 zakup usługi doradczej w ograniczonej ilości godzin polegającej na 
przeprowadzeniu analizy wdrożeniowej planowanego do opracowania i wdrożenia Systemu 
informatycznego klasy ERP łączący Zamawiającego z jego partnerami biznesowymi, którymi są 
sklepy odzieżowe oraz dostawcy bielizny – zakładany łączny wymiar doradztwa w zakresie analizy 
przedwdrożeniowej nie powinien przekroczyć 31 godzin. 
 
Celem analizy wdrożeniowej jest przygotowanie dokumentu zawierającego wyczerpujący opis 
zmian systemowych, których należy dokonać w celu dostosowania tworzonego systemu B2B do 
modelu działania Zamawiającego z uwzględnieniem jego partnerów biznesowych i ich potrzeb. 

2. Charakterystyka systemu B2B 

Celem wdrożenia jest automatyzacja procesów biznesowych zarówno po stronie Zamawiającego, 
jak i jego partnerów biznesowych, która będzie możliwa m. in dzięki przeniesieniu na platformę 
elektroniczną procesów komunikacji między Zamawiającym, a partnerami, rozliczania i analiz 
sprzedażowych, a także wszelkich procesów wspierających działalność Wnioskodawcy, jak na 
przykład zarządzanie magazynem. Elementy procesów związane z wprowadzaniem danych 
zostaną w nowym systemie wystandaryzowane zgodnie z wymaganiami biznesowymi, tak, aby 
przyspieszyć procesy i zwiększyć tym samym ich efektywność. Przykładowo, dane klienta 
wprowadzone raz pozostaną w systemie na zawsze i nie będzie konieczności ich ponownego 
wprowadzania. Dodatkowo standardowy format danych umożliwia ich przyszły eksport do innych 
systemów, o które Zamawiający może zechcieć rozszerzyć swoje zaplecze IT. 
Wymogi technologiczne po stronie Zamawiającego opierają się na posiadaniu odpowiedniego 
sprzętu (m.in. serwery, oprogramowanie, komputery), stworzeniu 12 modułów informatycznych 
oraz posiadaniu dostępu do sieci informatycznej. Po stronie przedsiębiorców współpracujących z 
Zamawiającym wymogi technologiczne sprowadzają się do posiadania komputerów z dostępem 
do Internetu oraz integracji swoich systemów z interfejsem API, który zostanie udostępniony 
przez Zamawiającego. 
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Dzięki wykorzystaniu rozwiązań z zakresu komunikacji elektronicznej (EDI), integracji, 
synchronizacji i współpracy technologicznej między partnerami biznesowymi, wykorzystania 
technologii Open Source, a także zapewnieniu obsługi różnych formatów wymiany danych (np. 
UN/EDIFACT, XML, DBF, TXT, CSV), projekt systemu nie posiada ograniczeń w zakresie dołączania 
do niego kolejnych procesów biznesowych, użytkowników po stronie Zamawiającego i jego 
partnerów biznesowych. 
 
System składał się będzie z 12 modułów funkcjonalnych tj: 

 Moduł Realizacji Zamówień  

 Moduł Baza Produktów; 

 Moduł Fakturowania; 

 Moduł Windykacyjny; 

 Moduł Panel Klienta; 

 Moduł Magazynowy; 

 Moduł Reklamacje; 

 Moduł Dostawcy; 

 Moduł Dział Download; 

 Moduł Dział Publikacji; 

 Moduł Analityczny; 

 Moduł Administracyjny; 
 
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: 

22.07.2014 – 30.07.2014 

IV. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT: 

Oferta powinna zwierać: 

 Datę i miejsce sporządzenia; 

 Nazwę, adres, numer telefonu i numer NIP oferenta; 

 Warunki cenowe usługi (kalkulacja powinna wskazywać cenę jednostkową netto za  
1 godzinne świadczonego doradztwa); 

 Termin realizacji; 

 Datę ważności oferty; 
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 – 80%; 
 Czas realizacji – 20% 

Ocena ofert nastąpi do dnia 31.07.2014r. 
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