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        Księżyno, 17.06.2010r.. 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjno-Handlowe 

Lech Lachowski        

ul. Mazowiecka 20 

16-001Księżyno 

Tel. 85/ 747-43-78 

 

 

 

Dot. zapytanie ofertowe 

W związku z planowaną realizacją projektu: „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności 

przedsiębiorstwa PWPH Lech Lachowski poprzez zakup środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej 

dotyczącej:  

1. zaprojektowania, wykonania i wdrożenia aplikacji komputerowej wspomagającej 

przepływ informacji w firmie w procesie przyjmowania zamówień, cyklu produkcji oraz 

organizacji dostaw towaru do klientów; 

2. udzielenie licencji na korzystanie z systemu informatycznego o którym mowa w pkt. 1; 

3. przekazanie Zamawiającemu kompletnego kodu źródłowego aplikacji komputerowej 
o której mowa w pkt. 1;  

4. przekazania na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i niemajątkowych do 

zaprojektowanej, wykonanej i wdrożonej aplikacji komputerowej o której mowa w pkt. 1;  

5. przygotowanie i dostarczenie dokumentacji do aplikacji komputerowej o której mowa 

w pkt. 1;  

 

Oprogramowanie powinno spełniać następujące warunki: 

1) Aplikacja będzie dostępna z 3 stanowisk komputerowych w budynku firmy (z możliwością 

zwiększenia liczby stanowisk), za pośrednictwem komputerowej sieci lokalnej, z poziomu 

dowolnej przeglądarki internetowej. 

2) Program umożliwi wprowadzanie zleceń od klientów firmy do bazy danych oraz ich 

prezentację w odpowiedniej formie, w kolejnych fazach cyklu produkcyjnego. 

3) Baza danych, dostępna z poziomu przeglądarki internetowej za pośrednictwem dowolnego 

komputera połączonego z komputerową siecią lokalną firmy, będzie przechowywać 

następujące informacje: 

1) dane firmy oraz dane adresowe kontrahenta, 

2) sposób przyjęcia zamówienia i sposób dostawy towaru, 

3) sposób zapłaty i wysokość należnej kwoty, 

4) datę przyjęcia zlecenia i przewidywany termin realizacji, 

5) przynależności danego zlecenia do konkretnej grupy produktów, 

6) aktualny status zlecenia, zmieniający się w fazie procesu produkcji, 

7) sposób oraz szczegóły techniczne i technologiczne wykonania produktu, niezbędne 

w fazie produkcji. 

Powyższe dane będą przyporządkowane poszczególnym zleceniom i prezentowane w taki 

sposób, aby każdy z pracowników był w stanie sprawnie przeprowadzić cykl produkcji od 

przyjęcia zamówienia do organizacji dostawy towaru. 
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4) Aplikacja umożliwi dowolne sortowanie, szybkie wyszukiwanie, zmiany i edycję 

wprowadzonych danych w zależności od aktualnej potrzeby osoby zainteresowanej. 

5) Aplikacja powinna być wyposażona w automatyczny generator tabliczek znamionowych 

produktów, umieszczanych na wyrobach naszej firmy. 

6) Program powinien być także ujednolicony z systemem informatycznym firmy 

przewozowej odpowiedzialnej za dostawy towaru do klientów. 

7) W celu odpowiedniego zabezpieczenia przechowywanych informacji, program 

komputerowy powinien dokonywać okresowej archiwizacji bazy danych i tworzyć kopię 

bezpieczeństwa w celu łatwego odtworzenia sprawności pracy systemu po ewentualnej 

awarii. 

Termin wykonania zamówienia: 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany nie później niż do dnia 30 września 2010 r. 
 

Oferta musi zawierać: 

1) dane oferenta: 

a) pełną nazwę oraz adres pocztowy, 

b) numer wpisu do KRS lub innego właściwego rejestru (z podaniem rejestru), 

c) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu osoby kontaktowej, 

2) datę sporządzenia oraz termin ważności oferty, 

3) cenę całkowitą netto i brutto, 

4) warunki i termin płatności. 

Kryteria wyboru oferty: Cena (30% ważności), doświadczenie oferenta i jakość oprogramowania 

(70% ważności) 

Oferta powinna być złożona w formie tradycyjnej w biurze PWPH Lech Lachowski: 

ul. Mazowiecka 20, 16-001 Księżyno. Ważność oferty powinna obejmować okres co najmniej 1 

miesiąca od daty jej wystawienia. 

Termin składania ofert mija dnia 28 czerwca 2010r. Decyduje data dostarczenia oferty pod wskazany 

powyżej adres. 

 

Z poważaniem 

Lech Lachowski 

 

 


