Mrowino, 01.07.2010

ZAPYTANIE OFERTOWE
w związku z realizacją projektu pn.
„UDA-POIG.08.02.00-30-146/09-00”
realizowanego przez CGS Drukarnia
w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
ogłasza się nabór ofert na dostawę/wykonanie:
infrastruktury informatyczno - sprzętowej wraz z wirtualizacją

1. Zamawiający:
CGS Drukarnia sp. z o.o.

2. Sposób uzyskania informacji dot. zamówienia:
Osoba do kontaktu: Mariusz Lewandowski
tel.: 604 422 464, 61 896 06 50
e-mail: mariusz.lewandowski@cgs.pl
adres: Mrowino koło Poznania, ul. Towarowa 3, 62-090 Rokietnica
Osoba do kontaktu: Przemysław Kościelniak
tel.: 607 671 603, 61 896 06 75
e-mail: przemyslaw.koscielniak@cgs.pl
adres: Mrowino koło Poznania, ul. Towarowa 3, 62-090 Rokietnica

3. Opis przedmiotu dostawy/usługi:
Zadanie “Projekt wdrożenia”:
Usługa doradczo-wdrożeniowa w zakresie przygotowania projektu wdrożenia i integracji
systemów informatycznych polegających na:
- opracowanie standardów infrastruktury sprzętowo-sieciowej
- opracowanie schematu informatycznego systemu zarządzania produkcją, logistyką, systemu
obsługi cyfrowej przygotowalni form drukowcy oraz systemu obsługi parku maszynowego i
zdalnego serwisowania
- opracowanie schematów automatycznej wymiany danych pomiędzy systemami partnerów
bussinesowych a systemami CGS drukarnia
Zadanie “Koncepcja biznesowa wdrożenia”:
Usługa doradczo-wdrożeniowa w zakresie opracowania koncepcji biznesowej wdrożenia
i integracji systemów informatycznych polegających na:
- opracowanie koncepcji biznesowej wdrożenia i integracji systemów informatycznych a w tym
między innymi:
a) określenie strategii projektu,
b) zdefiniowanie standardów i procedur prac wdrożeniowych,
c) opracowanie strategii rozwoju środowiska systemowego i zdefiniowanie potrzeb technicznych

4. Terminy wykonania:
Zadanie “Projekt wdrożenia”: do 31.12.2010
Zadanie “Koncepcja bussinesowa wdrożenia”: do 31.12.2010

5. Kryteria oceny ofert:

Zadanie “Projekt wdrożenia”:
Cena - korzystna ekonomicznie
Kryterium wyboru jest cena – waga kryterium 100%. Metodologia przyznawania punktów w
ramach kryterium: otrzymane oferty zostaną uszeregowane w zależności od wartości ofertowej
netto. Uszeregowanie nastąpi od oferty o najniższej wartości do oferty o najwyższej wartości.
Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ocenę (100 punktów). Każda kolejna oferta
otrzyma o 10 punktów mniej niż oferta ją poprzedzająca.
Zadanie “Koncepcja bussinesowa wdrożenia”:
Cena - korzystna ekonomicznie
Kryterium wyboru jest cena – waga kryterium 100%. Metodologia przyznawania punktów w
ramach kryterium: otrzymane oferty zostaną uszeregowane w zależności od wartości ofertowej
netto. Uszeregowanie nastąpi od oferty o najniższej wartości do oferty o najwyższej wartości.
Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ocenę (100 punktów). Każda kolejna oferta
otrzyma o 10 punktów mniej niż oferta ją poprzedzająca.

6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać emailem na adres mariusz.lewandowski@cgs.pl,
osobiście w Mrowinie koło Poznania, ul. Towarowa 3, 62-090 Rokietnica lub drogą pocztową w
terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. w dniach 01.07.2010-15.07.2010.

7. Pozostałe informacje:
Wybór dostawców nastąpi w oparciu o najbardziej korzystne oceny kryteriów ofert,
z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

