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Księżyno, 01.09.2012 r.
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo – Produkcyjno –
Handlowe Lachowski Lech
ul. Mazowiecka 20
16-002 Księżyno

Zapytanie ofertowe

W związku z planowaną realizacją projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-028/12 pn. „Wzrost
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa PWPH Lech Lachowski poprzez
wdrożenie na rynek nowych produktów” zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
handlowej dotyczącej zakupu i wdrożenia systemu komputerowego o następującej
funkcjonalności:
I. MODUŁ KOSZTORYSOWY I PROJEKTOWY
Program umożliwi projektowanie nowych produktów i automatyzację skomplikowanych
procesów obliczeniowych związanych z projektowaniem transformatorów. Możliwe będą
obliczenia wszystkich rodzajów wyrobów wraz z tworzeniem dokumentów wynikowych
pozwalających na szybkie rozpoczęcie procesu produkcyjnego.
Za pomocą skomplikowanych innowacyjnych algorytmów matematycznych aplikacja będzie
umożliwiała dokonywanie automatycznych wycen nawet najbardziej złożonych
technologicznie transformatorów na podstawie wymiarów, wagi i szacunkowej
pracochłonności.
Obliczenia będą realizowane w oparciu o aktualne ceny surowców, które będą na bieżąco
aktualizowane przez Internet.
II. MODUŁ STATYSTYK
Aplikacja będzie prowadzić statystyki zużycia materiałów i sprzedaży. Moduł ten pozwoli
przewidzieć potencjalne zapotrzebowanie na produkty typowe i pozwoli na zaplanowanie
cyklu produkcyjnego. Prowadzone będą także statystki zużycia głównych surowców co
pozwoli na terminowe ich dostawy.
III. MODUŁ MAGAZYNOWY MIEDZI
Program pozwoli przechowywać informacje dotyczące aktualnego stanu magazynowego
podstawowego surowca produkcyjnego. W związku z faktem, że druty nawojowe są
surowcem niezwykle cennym, aplikacja pozwoli na monitorowanie zużycia wraz z podziałem
na dostawców. W związku z istnieniem składów konsygnacyjnych konieczne jest
comiesięczne raportowanie aktualnego zużycia.
W celu odpowiedniego zabezpieczenia przechowywanych informacji, program komputerowy
będzie dokonywał okresowej archiwizacji bazy danych i tworzył kopię bezpieczeństwa w celu
łatwego odtworzenia sprawności pracy systemu po ewentualnej awarii.
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Wprowadzenie opisanego powyżej innowacyjnego systemu informatycznego, umożliwi
projektowanie nowych produktów, pozwoli usystematyzować dużą ilość informacji, których
przechowywanie, sortowanie i analiza, ze względu na rosnącą ilość zleceń w firmie, staje się
w chwili obecnej niemożliwa. Pozwoli także ograniczyć do minimum ilość błędów ludzkich
pojawiających się zarówno w procesie produkcyjnym jak i w procesie magazynowania.

Oferta musi zawierać:
1) dane oferenta:
a) pełną nazwę oraz adres pocztowy,
b) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu osoby kontaktowej,
2) datę sporządzenia oraz termin ważności oferty,
3) cenę całkowitą
4) warunki i termin płatności.
Kryteria wyboru oferty: Cena (100% ważności)
Oferta powinna być złożona w formie tradycyjnej lub drogą elektroniczną w biurze PWPH
Lech Lachowski:
ul. Mazowiecka 20, 16-001 Księżyno
email: info@toroidy.pl lub l.lachowski@toroidy.pl lub t.lachowski@toroidy.pl

Ważność oferty powinna obejmować okres co najmniej 1 miesiąca od daty jej wystawienia.
Termin składania ofert: do 22.10.2012r

Z poważaniem
Lech Lachowski
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