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TORUŃ, 1 września  2014 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/MODEL/1 
na wyłonienie wykonawcy MODELU FUNKCJONALNEGO APLIKACJI B2B 

 
W ramach realizacji projektu ”Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o 
wzajemna, automatyczna wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych 
zachodzących pomiędzy dostawcami i odbiorcami Przedsiębiorstwa Handlowo-
Usługowego Mat Instal Karol Kluczewski” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka.  
 
Zamawiający:  
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAT INSTAL Kluczewski Karol 
NIP: 8791551952 REGON: 870588270 
 
Osoby do kontaktu: 
Karol Kluczewski – właściciel 601 638 061; 56 648 40 88 kk@matinstal.pl 
 
Wymagania dotyczące Oferentów: 
1. Oferent powinien posiadać środki finansowe niezbędne do realizacji 
przedmiotu zapytania ofertowego 
2. Zamawiający może uznać za nieważną ofertę jeżeli: 
- została złożona po wyznaczonym terminie, 
- nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez 
podania przyczyny 
 
Oferta powinna: 
- obejmować kompleksowe wykonanie zamówienia wyszczególnione w zapytaniu 
ofertowym oraz dostarczenie na adres wskazany przez Zamawiającego, 
- być złożona w formie pisemnej,  
- być opatrzona datą,  
- zawierać dane Oferenta, tj. pełna nazwa, adres siedziby, NIP, Regon, dane osoby do 
kontaktu, 
- odnosić się swą treścią do przedmiotu zapytania ofertowego, 
- być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem 
rejestrowym. 
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Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej 
rozpatrzenia. 
Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, jakie Oferenci winni dostarczyć 
Zamawiającemu: 
1. Oferta wraz z oświadczeniem i harmonogramem działań. 
 
Miejsce składania ofert: 
Oferty należy przesłać Pocztą  lub dostarczyć osobiście na adres: 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAT INSTAL Kluczewski Karol 
ul. Sanocka 4, 87-100 Toruń 
Termin składania ofert: 
15 dni od daty wystawienia na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. 
 
Okres ważności oferty: 
15 dni licząc od daty upłynięcia terminu składania ofert.  
 
Kryteria oceny oferty: 
Kryteria wyboru         waga 
A Cena netto         100% 
 
Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach: 
1. Punkty w ramach kryterium „cena netto” będą przyznawane wg następującej 
formuły: 

     
     

   
       

gdzie:  
C min   – oferta najtańsza 
C r   – cena oferty rozpatrywanej 
A n  –  ilość punktów przyznana ofercie 
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- W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty  na tę samą ilość punktów  zostanie 
wybrana oferta złożona jako pierwsza. 
- Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 
w wartości netto, 
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia oraz uwzględniać warunki stawiane przez Zamawiającego.                                                       
- Termin realizacji wykonania poszczególnych prac nie podlega negocjacji. 
 
 
Krótki opis przedmiotu zapytania ofertowego: 

Przedmiotem zapytania jest usługa doradcza polegająca na stworzeniu projektu 
modelu funkcjonalnego aplikacji B2B na potrzeby realizacji projektu 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu 
Dotacje  na Innowacje 

Elementem realizacji projektu jest opracowanie założeń systemu B2B, jego wykonanie i 
wdrożenie w firmie. System B2B ma być wykonany zgodnie z opracowanym modelem 
funkcjonalnym rozwiązania, co zapewni integrację systemową.  

Model funkcjonalny pozwoli na określenie technologii wykonania systemu oraz jego 
ram i schematów funkcjonalnych. Możliwe będzie również zaplanowanie 
szczegółowego harmonogramu działań programistycznych. 

 
Model funkcjonalny stanowić będzie podstawę do opracowania implementacji 
systemu, pozwalając na właściwe określenie rodzaju oprogramowania, które powinno 
być wdrożone oraz platformy sprzętowej, która pozwoli na efektywne korzystanie z 
oprogramowania. Wybór optymalnego rozwiązania, czyli takiego, które w sposób 
zadowalający i najtańszy spełni wymagania, jest możliwy dopiero po analizie 
wspomnianego modelu systemu. Następnie na podstawie tych wymagań, także w 
zakresie wyboru rodzaju połączeń sygnałowych, serwera, systemu operacyjnego, 
terminali jak i interface'u użytkownika przygotowana może być koncepcja wdrożenia 
systemu z wykorzystaniem wybranych systemów. Powstała w ten sposób specyfikacja 
wymagań będzie stanowić podstawę do dalszych prac, w tym przeprowadzenia audytu 
przedwdrożeniowego po wyborze systemu. 

Opracowanie modelu funkcjonalnego systemu B2B pozwoli szczegółowo określić 
technologię wykonania aplikacji, ramy i schematy funkcjonalne, a tym samym 
przedstawić potencjalnym wykonawcom materiał pozwalający oszacować konieczny 
zakres prac i przedstawić wyceny. Dokładane opracowanie modelu funkcjonalnego 
pozwoli zminimalizować błędy i problemy w aplikacji docelowej.  
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Usługa ta pozwoli też na opracowanie księgi audytu w zakresie dostępnych interfejsów 

i funkcjonalności po stronie systemów oraz infrastruktury informatycznej Partnerów – 

i ma na celu precyzyjne określenie technologii i możliwych rozwiązań w celu 

zintegrowania poprzez system B2B systemów po stronie Partnerów. Z uwagi na 

wykorzystywanie przez Partnerów różnych systemów informatycznych kluczową 

funkcjonalnością systemu B2B jest udostępnianie wielu różnych interfejsów 

informatycznych do komunikacji z Partnerami. 

Realizacja usługi zakończona zostanie sporządzonym dokumentem zawierającym 
analizę funkcjonalną. 

Wszelkie dodatkowe materiały i informacje dotyczące szczegółów przedmiotu 
zapytania, a w szczególności precyzyjnego zakresu procesów biznesowych i 
funkcjonalności, jakie ma realizować aplikacja B2B, zostaną udostępnione po złożeniu 
takiej potrzeby przez podmiot zainteresowany realizacją zlecenia. 
 
 
Termin realizacji: 60 dni od dnia podpisania umowy 
 


