DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w Waszą przyszłość

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG/8.2
INFORMACJE PODSTAWOWE
W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu pt.: „Wdrożenie w PROFARM Sp. Z o.o
Zintegrowanego Systemu Komputerowego dla elektronicznej wymiany informacji z kontrahentami” w ramach
Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka firma PROFARM Sp. z o.o. poszukuje
instytucji i przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą przy jego realizacji.
ZAMAWIAJĄCY:
PROFARM Sp. z o.o.
ul. Słupska 18, 84-300 Lębork
NIP: 841-000-35-68

www.profarm.com.pl
OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE
Małgorzata Wolska, Gł. spec. ds. handlowych
tel. 59 8627240 502513487
e-mail: handel@profarm.com.pl
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup następujących usług:
a.
b.

Analiza biznesowa zawierająca opis projektu funkcjonalnego, technicznego dla platformy B2B,
Zakup zintegrowanego systemu informatycznego umożliwiającego:
 prowadzenie elektronicznej wymiany danych handlowych z partnerami handlowym
 rejestrację wyników badań laboratoryjnych oraz prowadzenie elektronicznej wymiany danych
dokumentacji jakościowej wyrobów własnych z partnerami handlowym
 planowanie sprzedaży poszczególnych wyrobów i opracowywanie zleceń produkcyjnych na
podstawie zebranych zamówień i dostępnych zapasów magazynowych
 zarządzanie przepływem informacji o stanach surowców i produktów gotowych,
 wymiany informacji o stanie sald i rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
 rejestracją za zarządzanie działem zaopatrzenia oraz magazynów.
c. Wdrożenie zaawansowanego podpisu elektronicznego oraz Elektronicznej Wymiany Danych w
standardach wykorzystywanych przez branżę farmaceutyczną
d. Asysta bieżąca i konsultacje skierowane do pracowników Profarm Sp. Z o.o nadzorujących pracę
Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz Platformy B2B,
e. Wdrożenie, optymalizacja i dostosowanie produktu przed uruchomieniem,
f. Walidacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami
farmaceutycznymi i normami GMP.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

OCZEKIWANE REZULTATY
Głównym celem projektu jest wdrożenie Systemu Informatycznego oraz Platformy B2B, dzięki którym zostaną
wprowadzone nowe rozwiązania organizacyjne i procesy gospodarcze w ramach samej firmy jak i na linii firmaPartner mające na celu sprawniejszą obsługę we wszystkich procesach zachodzących w firmie.
Wdrożony zintegrowany system ma służyć do zbudowania odpowiedniej bazy danych, która obsługiwać będzie
transakcje kupna i sprzedaży ofertowania i składania zleceń pomiędzy poszczególnymi stronami, co ma się
przyczynić do generowania przez Zamawiającego większej sprzedaży.
Tworzenie dokumentów operacyjnych i ich wymiana z klientami, partnerami biznesowymi. Integracje danych
finansowych pomiędzy Zamawiającym, a klientami w szczególności możliwość automatyzacji procesu
sprzedaży od rejestracji zamówień do fakturowania ( w tym automatyzacje cen, terminów, płatności, rabatów,
przydzielonych odpowiednim klientom) kontroli należności i zobowiązań.
Integracje danych finansowych pomiędzy Zamawiającym, a klientami w
szczególności możliwość
automatycznego fakturowania ( w tym automatyzacje cen, terminów, płatności, rabatów, przydzielonych
odpowiednim klientom) kontroli należności i zobowiązań, automatyzacja importu wyciągów bankowych.
W zakresie produkcji stworzenie możliwości bezpośredniej wymiany informacji biznesowych z firmami
partnerskimi, zapewnienie ciągłość produkcji poprzez obniżenie poziomu zapasów do minimum, koordynowanie
wszystkich środków produkcji, w tym maszyn, narzędzi i materiałów i zasobów ludzkich, a także pracy działu
Kontroli Jakości. Zaawansowane analizy klientów, dotrzymywanie terminów dostaw poprzez analizę i
projektowanie szczegółowych planów produkcyjnych.
Zintegrowanie systemu w oparciu o standard EDI celem umożliwienia automatycznej wymiany danych z
firmami partnerskimi tak, aby cały system B2B mógł wydajnie realizować założone cele.
Stały dostęp on-line do informacji o zasobach przedsiębiorstwa i ich wybranych parametrach.
Łatwość tworzenia raportów zbiorczych w oparciu o dane aktualne i historyczne, w tym dane gromadzone w
systemie komputerowym używanym przez Zleceniodawcę przed docelowym wdrożeniem.
Bezpieczeństwo gromadzonych danych obejmujące zabezpieczenie udostępniania danych i zabezpieczenie przed
ich utratą
Identyfikacja użytkowników i wykonywanych przez nich operacji w systemie.

TERMINY REALIZACJI ZADAŃ
Planowany termin realizacji projektu: 01.01.2014 –31.12.2014.
Termin rozpoczęcia prac może ulec zmianie z uwagi na fakt powiązania i zależności pomiędzy pozostałymi
zadaniami w projekcie.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
• nazwę i dane teleadresowe Wykonawcy,
• wskazanie osoby do kontaktu,
• numer NIP i REGON Wykonawcy,
• wskazanie doświadczenia Wykonawcy,
• cenę całkowitą netto z wyszczególnieniem wartości dla poszczególnych wydatków,
• termin realizacji usługi,
• warunki i termin płatności,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

HHdatę sporządzenia i termin obowiązywania.
Z uwagi na złożoność projektu Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert cząstkowych.
Ofertę należy przygotować w formie elektronicznej lub papierowej i przesłać odpowiednio:
HHdrogą elektroniczną na adres: handel@profarm.com.pl (otrzymanie oferty zostanie potwierdzone
niezwłocznie w e-mailu zwrotnym),
HHpocztą tradycyjną na adres: PROFARM Sp. z o.o., ul. Słupska 18, 83-300 Lębork, z dopiskiem: „8.2
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka”
lub złożyć osobiście w siedzibie firmy przy ul. Słupskiej 18 w Lęborku (sekretariat).
Nieprzekraczalny termin składania ofert: 15.01.2014 do godziny 15.00
Planowany termin wyłonienia Wykonawcy: nie później niż do 31.01.2014
KRYTERIA WYBORU NAJLEPSZEJ OFERTY

Wybór najlepszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
HHtechnologia–max 50 pkt.
HHkompetencje osób wyznaczonych do realizacji –max 10 pkt.
HHcena–max 40 pkt. (oferta z najniższą ceną otrzyma max liczbę punktów).
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać przedstawiona oferta wynosi 100 pkt. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji
szczegółowych warunków realizacji umowy z wybranym Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego
wykonawcy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

