
 
Kopytów, 31 sierpnia 2018 

 

Zapytanie ofertowe - dostawa i wdrożenie rozszerzenia specjalistycznego systemu 

informatycznego ERP. 

 
objętego Projektem o nazwie: 

„Wdrożenie do produkcji innowacyjnej bileterki autobusowej EMAR 205.”  współfinansowanym 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020); 

Oś Priorytetowa RPO WM – 3. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 
Działanie - 3.3 Innowacje w MŚP 

 
Zamawiający 

Nazwa: EMAR – Samoraj i spółka, spółka jawna 
NIP:  529-000-93-76 
Adres:  05-870 Błonie, Kopytów 26 
Tel.:  22-725-45-46 
Fax:  22-725-45-46 
E-mail: zaopatrzenie@emar.pl 
 
Tryb udzielenia zamówienia: 

Konkurs ofert 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie rozszerzenia informatycznego systemu 
zarządzania klasy ERP wchodzącego w zakres rzeczowy realizowanego projektu, o funkcjonalności 
i parametrach technicznych nie gorszych niż opisane poniżej. 
- pełna wymiana danych z posiadanym przez Zamawiającego systemem SM Forteca; 
- rozbudowa systemu z użyciem narzędzi Visual Studio i języka wewnętrznego SQL  
- rodzaj silnika bazodanowego Microsoft SQL serwer; 
- raportowanie w oparciu o SAP crystal reports 
- system powinien być aplikacją jak również stroną webową 
- zapewnienie przez system współpracy z systemem księgowym, 
- umożliwienie elektronicznej wymiany dokumentów z klientami webowej strefy dealera i klienta; 
- współpraca z systemami operacyjnymi od Windows XP do najbardziej aktualnych z rodziny 
Microsoft 
- rozbudowa systemu o moduł usprawniający zarządzanie produkcją, sprzedażą, magazynowaniem i 
serwisowaniem poprzez stworzenie biblioteki gotowych raportów i statystyk; 
- możliwość fizycznego określenia położenia materiałów na magazynach; 
- rozbudowa systemu poprzez stworzenie modułu dotyczącego planowania zakupów 
uwzględniającego stan posiadanych zapasów, produkcję w toku jak i stan złożonych dotychczas 
zamówień 
- rozbudowa systemu kodów kreskowych poprzez stworzenie systemu do rejestracji składników 
bileterki Emar205 - śledzenia historii gotowych wyrobów, ich składowych, jak i wsparcia modelu 
sprzedaży opartego na oferowaniu rozszerzeń funkcjonalności urządzenia. 
Termin wykonania zamówienia: 

Wykonawca w ofercie zawrze termin wykonania zamówienia,  przy czym  termin realizacji  nie 
może przekroczyć 30.09.2018 r.  
 



Miejsce oraz termin składania ofert : 

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres e-mail: 
zaopatrzenie@emar.pl, pocztą tradycyjną  na adres siedziby Zamawiającego lub dostarczona do 
siedziby Zamawiającego. 
 

Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 07.09.2018, decyduje data dostarczenia do 

zamawiającego 

W przypadku konieczności wyjaśnienia spraw technicznych proszę o kontakt z osobą koordynująca 
wdrożenie komputerowych systemów zarządzających: 
Jolanta Przybylska 
tel.:22 731 64 20 w. 117 
email: przybylska@emar.pl 
 
Wybór oferty 

Spośród ofert spełniających wszystkie wymogi Zamawiający wybierze ofertę, która będzie 
najkorzystniejsza cenowo. 
 
Informacje dodatkowe: 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed 
upływem terminu na składanie ofert. 
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert  Zamawiający nie dopuszcza składania 
ofert częściowych. 
 


