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Wągrowiec, dnia 8.11.2013 r. 

Zakład Przemysłu Drzewnego Lindner 

Zbigniew Lindner 

ul. Gnieźnieńska 67 

62-100 Wągrowiec 

 

NIP: 766-000-67-80 

REGON: 4630873 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 
 

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji wymiany 
danych między firmą ZPD Lindner a jej partnerami biznesowymi z kraju i zagranicy” w ramach 
Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, niniejszym ogłaszamy postępowanie w trybie 
zapytania o cenę na zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych, jak i zlecenia usług doradczych, eksperckich, szkoleń jak i również wdrożenia systemu. 
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Opis projektu  

Realizacja projektu zakłada wdrożenie systemu informatycznego, który poprzez połączenie 
poszczególnych rozwiązań informatycznych umożliwi stworzenie rozwiązania B2B, który 
zautomatyzuje proces przepływu informacji i realizację procesów biznesowych pomiędzy klientami 
a przedsiębiorstwem ZPD Lindner.  

Planowane do stworzenia w ramach projektu rozwiązanie informatyczne ma na celu 
optymalizację oraz usprawnienie procesów biznesowych. Poszczególne funkcjonalności systemu 
B2B będą zintegrowane z odpowiednimi modułami systemów informatycznych poszczególnych 
partnerów handlowych, co umożliwi automatyczny przepływ informacji i dokumentów 
elektronicznych oraz optymalizację procesów biznesowych. 

 

Dzięki zaimplementowanym w systemie B2B modułom ma być zagwarantowana min: 

• synchronizacja danych pomiędzy różnymi systemami komputerowymi pomiędzy 
systemami komputerowymi Dostawców i Odbiorców ZPD Lindner 

• obsługa Software-as-a-Service, która wyeliminuje potrzebę instalowania i 
uruchamiania oprogramowania na komputerach klientów oraz przyspieszy i 
zwiększy dokładność przepływu informacji oraz aplikacji dla firm biorących 
udział w projekcie 

• obsługa EDI (Elektronicznej Wymiany Danych), która wyeliminuję potrzebę 
wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspieszy i zwiększy dokładność 
przepływu informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych 
między firmami uczestniczącymi w projekcie 

• szybsza, sprawniejsza obsługa partnerów biznesowych  

• optymalizacja zarządzania gospodarką magazynową 

• sprawniejsze zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 

 

Automatyzacja przepływu informacji handlowej między Zamawiającymi a 
przedsiębiorstwem ma prowadzić do usprawnienia następujących obszarów działalności: 

• proces ofertowania – ma to pozwolić na przekazywanie partnerowi aktualnych 
spersonifikowanych ofert mających na celu wskazanie mu szeregu informacji 
oraz warunków pozwalających na podejmowanie odpowiednich decyzji 
biznesowych w zakresie składania zamówień. 

• Proces realizacji zamówień – planowane rozwiązanie informatyczne ma 
pozwolić na pełną kontrolę elektroniczną oraz wymianę danych w zakresie 
kontroli zamówienia na każdym jego etapie aż do realizacji zamówienia. Planuje 
się udostępnianie informacji o stanie realizacji zamówienia w zakresie min: 
statusów zamówienia, terminów realizacji. 

• Proces monitorowania stanu należności/rozliczeń – pozwoli na automatyczne 
wymienianie informacji związanych z finansową realizacją danego zamówienia. 
System umożliwi przesyłanie danych pomiędzy działami księgowości 
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poszczególnych partnerów dzięki czemu będzie można na bieżąco monitorować 
stan rozliczeń, faktur. 

• Proces zarządzania gospodarką maszynową i produkcją – system B2B będzie 
odpowiedzialny za sterowanie produkcją w przedsiębiorstwie dzięki czemu 
partnerzy będą mieli wgląd w bieżące informacje o stanie realizacji zamówienia, 
analizy, generowania raportów 

• Proces logistyczny – polegać będzie na kompletowaniu wysyłki, generowaniu 
wszystkich dokumentów w formie elektronicznej czego skutkiem będzie 
optymalizacja zachodzących procesów biznesowych poprzez wyeliminowanie 
czynnika ludzkiego. 
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Przedmiot zapytania ofertowego 
W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 3 etapów w okresie od 1.11.2013 r. do 

30.04.2015 roku. 

 

Etap I (1.11.2013 r. - 30.04.2014 r.) 

1. Wyposażenie pomieszczenia serwerowni wraz z przygotowaniem infrastruktury sieciowej: 

- środki trwałe: 

• zasilacz awaryjny UPS (1 szt.) – urządzenie podtrzymujące działanie 
pracy serwera w przypadku zaniku napięcia.  

Minimalne parametry techniczne: 

 

� Liczba portów 2 

� Sprawność: 96% 

� Moc: 5600 W 

 

 

• szafa serwerowa (1 szt.) – miejsce dla serwerów i sprzętu sieciowego 

Minimalne parametry techniczne: 

 

� Pojemność: 42 U 

� Nośność statyczna: 1 t 

� Funkcje: Wyjmowane tylne wsporniki ułatwiające prowadzenie 
okablowania 

� Odwracane przednie drzwiczki 

� Wyjmowane drzwiczki z przodu i z tyłu 

� Przepływ powietrza: 77% 

� Drzwi przednie z zamkiem  

� Drzwi tylnie z zamkiem  

 

• serwer zabezpieczający sieć (1 szt.)– zastosowanie firewall ’a mającego 
na celu uniemożliwienie włamania przez sieć Internet, zabezpieczenie 
przed dostępem do danych przez osoby niepowołane do dostępu  do 
systemu B2B 

Minimalne parametry techniczne: 

 

� Procesor klasy: Intel Core I3-3240 lub równoważny  
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� Liczba rdzeni 2 

� Pamięć podręczna: 3 MB 

� Zasilanie o sprawności na poziomie Silver i mocy 250 W  

� Karta sieciowa: Quad Port 1GbE, PCIe-4 lub równoważna 

� Pamięć masowa: 2x500GB SATA 7200obr./min 

� Pamięć: 4GB  

 

• przełącznik sieciowy (switch) (2 szt.)  

Minimalne parametry techniczne: 

 

� Liczba portów: 48 

� Zarządzalny: Tak 

� Przepustowość portu: 1 Gb/s 

� Całkowita przepustowość 96 Gb/s 

� Porty SPF: 4 szt. 

� Wielkość tablicy MAC: 8k 

 

• serwer (2 szt.) – w przypadku awarii jednego z serwerów, drugi 
automatycznie przejmuję zarządzanie całą infrastrukturą 

Minimalne parametry techniczne: 

 

� Procesor klasy: Intel Xeon E5-2400 lub równoważny  

� Liczba rdzeni 3 na procesor 

� Liczba gniazd procesorów: 2 

� Pamięć podręczna: 2,5 MB na rdzeń 

� Zasilanie o sprawności na poziomie Silver i mocy 550 W 

� Karta sieciowa Dwuportowa 1Gb 

� Pamięć masowa: 4x 600GB SAS 6Gb/s 15tys.obr./min 3,5` HDD 
Hot Plug RAID 10 

� Pamięć: 32 GB, 1600 MT/s 

� Opcje wirtualizacji: tak 

 

• dyski sieciowe (2 szt.) – dyski traktowane jako archiwizacja plików 
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Minimalne parametry techniczne: 

 

� Częstotliwość procesora: Dwurdzeniowy 2.13 GHz 

� kieszeni na dyski: 4 

� Temperatura pracy: 5°C do 35°C (40°F do 95°F) 

� Temperatura przechowywania:-10°C do 70°C  

� Wilgotność względna: 5 % do 95 %  

� 205.68 MB/sec odczyt, 182.66 MB/sec zapis 

� 2 LAN with Failover and Link Aggregation Support 

� Features SuperSpeed USB 3.0 

� Obsługa wirtualizacji 

 

• zestaw dostępowy access point (1 kpl.) – zestaw zapewnia stacjom 
bezprzewodowym dostęp do zasobów sieci za pomocą bezprzewodowego 
medium transmisyjnego (zasięg musi pokrywać cały obszar firmy) 

Minimalne parametry techniczne: 

 
� Protokoły komunikacyjne danych: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, 

IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 
� Pasmo częstotliwości:  2.4 GHz, 5 GHz 
� Power Over Ethernet (PoE): tak 
� Szybkość transmisji danych: 300 Mbps 
� Ochrona firewall: tak 
� automatyczne wykrywanie urządzenia: tak 
� VPN support: tak 
� Intrusion Prevention System (IPS): tak 
� możliwość aktualizacji firmware: tak 
� Quality of Service: tak 
� 2T2R MIMO technology: tak 
� Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): tak 

 

2. Nabycie usług związanych z przygotowaniem środowiska serwerowego: 

• przygotowanie okablowania serwerowego  

• konfiguracja i zakup urządzeń do serwerowni 

3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: 

• systemy operacyjne dla serwerów-oprogramowanie serwerowe (2 szt.) 

• oprogramowanie wirtualizacyjne dla serwerów (2 szt.) 

• oprogramowanie terminalowe - licencje dostępowe do serwera (5 szt.) 
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• 5-PACK-oprogramowanie HOSTA – licencje dostępowe do serwera 

4. Wymagane kryteria dla systemu B2B: 

• baza danych PostgreSQL, 

• zintegrowany moduł raportowania/tworzenia raportów, 

• wszystkie moduły systemu B2B pochodzą od jednego producenta, 

• zintegrowany system terminalowy producenta systemu B2B. 

 

Etap II (1.05.2014 r. - 31.10.2014 r.) 

1. Zakup środków trwałych i oprogramowania: 

• terminale mobilne (15 szt.) – dzięki nim możliwe będzie potwierdzenie wykonania 
danego modelu trumny na poszczególnych stanowiskach. Terminale będą stanowić 
urządzenie dostępowe do systemu w zakresie monitorowania przebiegu realizacji całego 
zlecenia na rzecz kontrahenta. 

Minimalne parametry techniczne: 

� przekątna ekranu min. 3,7'' 

� pamięć RAM min. 256MB 

� system operacyjny: dowolny zapewniający przeglądarkę internetową 

� łączność bezprzewodowa w standardzie min. 802.11g 

� skaner kodów kreskowych 2D 

 

• tablety przemysłowe (33 szt.) – do zastosowania przy poszczególnych maszynach 
produkcyjnych, również, jako urządzenia dostępowe. Na odpowiednich tabletach będą 
wyświetlane dane do realizacji zlecenia dla poszczególnych maszyn. Dane będą 
stanowiły automatyczne przetworzenie zamówień kontrahentów. Pracownik będzie mógł 
dzięki danej specyfikacji przezbroić maszynę. 

 

Minimalne parametry techniczne: 

� przekątna ekranu min. 7'' 

� rozdzielczość min. 800x600 

� pamięć RAM min. 768MB 

� łączność bezprzewodowa w standardzie min. 802.11g 

� system operacyjny: dowolny zapewniający przeglądarkę internetową 

� Obudowa odporna na uszkodzenia – co najmniej IP54 

 

Planowanie produkcji zrealizowane z wykorzystaniem terminali mobilnych i tabletów 
przemysłowych znacznie skróci czas realizacji zleceń z uwagi na optymalizację zadań 
produkcyjnych związanych z przezbrajaniem maszyn. 
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2. Licencje dostępowe do następujących modułów: 

• Licencja 6 stanowiskowa na moduł sprzedaż  

• Licencja 6 stanowiskowa na moduł CRM 

• Licencja 6 stanowiskowa na moduł logistyka 

• Licencja na moduł internetowy – nielimitowana liczba użytkowników, 

• Licencja 6 stanowiskowa na moduł obsługi zamówień 

3. Licencje dostępowe do następujących urządzeń: 

• Licencja 15 stanowiskowa do terminali mobilnych  

• Licencja 33 stanowiskowa do tabletów przemysłowych 

4. Wdrożenie - będzie prowadzone równolegle z nabywaniem modułów/licencji z uwagi na 
czasochłonność procesu. 

• W ramach projektu zakupione zostaną specjalistyczne usługi doradcze o charakterze 
technicznym i wdrożeniowym (konfiguracja, instalacja i testowanie). 

• Przeprowadzone zostanie pierwsze szkolenie specjalistyczne dla użytkowników 
powstającego systemu B2B – dla 20 osób z każdej ze zmian. 

 

 

Etap III ( 1.11.2014 r. - 30.04.2015 r.) 

1. Kontynuacja zakupu wartości niematerialnych i prawnych: 

• Licencja 6 stanowiskowa na moduł Finanse i Księgowość  

• Licencja 6 stanowiskowa na moduł Kadry i Płace  

• Licencja 6 stanowiskowa na moduł Gospodarka magazynowa 

 

 

2. Wdrożenie część 2: 

• konfiguracja, instalacja i testowanie nabytych rozwiązań  

• szkolenie specjalistyczne część 2 – dla pracowników w zakresie funkcjonowania i 
obsługi systemu B2B w zakresie wdrożonych modułów 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko 
oferty kompletne. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach 
oddzielnych umów. 

 

Każdy Oferent przystępujący do udziału w postępowaniu powinien spełniać 
następujące warunki: 

 

1.  Oferent jest zarejestrowanym podmiotem gospodarczym działającym w branży IT minimum 
48 miesięcy – odpis z KRS.  

2. Posiada doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne do realizacji 
przedmiotu zapytania ofertowego w określonych powyżej ramach terminowych.  

3.  Posiada doświadczenie, jako dostawca prac o zbliżonej złożoności i wartości do przedmiotu 
zamówienia zrealizowanych dla firm produkcyjnych oraz wykaże się listą referencyjną 
kompleksowych wdrożeń systemu ERP lub B2B (z modułem produkcja) w co najmniej 3 
przedsiębiorstwach produkcyjnych od 1 stycznia 2009 r. do końca września 2013 r.  

4.  Nie znajduje się w likwidacji, upadłości, lub w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej 
rzetelne wykonanie zamówienia.  

5.  Gwarantuje spełnienie wymagań co do wymaganego zakresu i terminu wdrożenia systemu 
B2B zgodnie z przedstawionymi powyżej terminami etapów wdrożenia.  

6.  Zapewni bezterminową licencję, serwis pogwarancyjny, przyszłe modyfikacje i 
unowocześnienia po okresie wdrożenia, zwłaszcza dotyczące zmieniających się przepisów w 
prawa oraz zmieniających się wymagań Zamawiającego i wymagań współpracy z Dostawcą, 
również zmieniających się w przyszłości wymogów technicznych dotyczących utrzymania 
wdrożonego systemu.  

7.  Zapewni aktualizację oferowanego systemu B2B nie rzadziej niż co 45 dni kalendarzowych,  

8.  Po Starcie Produktywnym funkcji Oprogramowania strony mogą podpisać umowę wsparcia 
serwisowego.  

9. Wdrażany System B2B obejmie procesy zarówno wewnątrz firmy Zamawiającego jak i 
wobec jej Klientów i Dostawców w celu przygotowania i zapewnienia najwyższej jakości 
danych i dokumentów przekazywanych Klientom i Dostawcom i danych i dokumentów 
implementowanych do systemu Kupującego po ich otrzymaniu od Klientów i Dostawców.  

10.  Dołoży należytej staranności we wprowadzaniu zmian w funkcjach realizowanych w 
systemie, a związanych ze zmianami bezwzględnie obowiązujących przepisów.  
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11.  Wykonawca musi oddelegować dwóch pracowników w miejsce realizacji projektu 
(Wągrowiec ul. Gnieźnieńska 67) na czas jego realizacji:  

• lidera projektu ze strony Wykonawcy (Project Managera) – pracownik na 
stanowisku kierowniczym, z co najmniej 10 letnim doświadczeniem przy wdrażaniu 
systemów B2B lub ERP  

• technologa na stanowisku kierowniczym, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem. 

12.  Wykonawca musi zrealizować przedmiot zamówienia w terminie nie późniejszym niż do 
30.04.2015 r. 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. 
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Kryteria wyboru punktowe:  

 

 

Lp. Kryteria wyboru Znaczenie 

1 Cena netto 60,00 % 

2 Dodatkowe doświadczenie przy wdrażaniu systemów 
klasy ERP lub B2B w firmach produkcyjnych 

30,00 % 

3 Koszt upgrade systemu B2B oraz licencji dostępowych 
Modułów Sprzedaż, CRM, Logistyka, Modułu 

internetowego, Obsługi zamówień, Finanse i Księgowość, 
Kadry i Płace, Gospodarka Magazynowa 

10,00 % 

 

 

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach: 

1. Punkty w ramach kryterium „cena netto” będą przyznawane wg następującej formuły:  

      C min   

A n = ----------------- x 100 x 60% 

                 C r 

 

 

C min – cena minimalna w zbiorze  

C r – cena oferty rozpatrywanej 

A n – ilość punktów przyznana ofercie 

 

2. Punkty w ramach kryterium nr 2. „Koszt upgrade systemu B2B oraz licencji dostępowych 
Modułów Sprzedaż, CRM, Logistyka, Modułu internetowego, Obsługi zamówień, Finanse i 

Księgowość, Kadry i Płace, Gospodarka Magazynowa” będą przyznawane wg następujących 
przedziałów:  
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• 30 pkt - firma posiada doświadczenie jako dostawca prac o zbliżonej złożoności i 
wartości do przedmiotu zamówienia zrealizowanych dla firm produkcyjnych oraz 
wykaże się listą referencyjną kompleksowych wdrożeń systemu ERP (z modułem 
produkcja) w co najmniej 50 przedsiębiorstwach produkcyjnych od 1 stycznia 2009r do 
końca września 2013r.  

• 15 - firma posiada doświadczenie jako dostawca prac o zbliżonej złożoności i wartości 
do przedmiotu zamówienia zrealizowanych dla firm produkcyjnych oraz wykaże się listą 
referencyjną kompleksowych wdrożeń systemu ERP (z modułem produkcja) w co 
najmniej 30 przedsiębiorstwach produkcyjnych od 1 stycznia 2009r do końca września 
2013r.  

• 0 pkt - firma posiada doświadczenie jako dostawca prac o zbliżonej złożoności i 
wartości do przedmiotu zamówienia zrealizowanych dla firm produkcyjnych oraz 
wykaże się listą referencyjną kompleksowych wdrożeń systemu ERP (z modułem 
produkcja) co najmniej 3 przedsiębiorstwach produkcyjnych od 1 stycznia 2009r do 
końca września 2013r.  

Minimalny wymóg dla wszystkich oferentów, którzy chcą uczestniczyć w postępowaniu to 
3 kompleksowe wdrożenia  

 

3. Punkty w ramach kryterium nr 3 „Koszty upgrade’ów programu w kolejnych latach” będą 
przyznawane wg następujących przedziałów:  

• 10 pkt – upgrade programu B2B przez kolejnych 5 lat będzie udostępniony ZPD Lindner 
bezpłatnie, 

• 5 pkt – upgrade programu B2B przez kolejne 3 lata będzie udostępniony ZPD Lindner 
bezpłatnie  

• 0 pkt – upgrade programu B2B będzie udostępniony ZPD Lindner bezpłatnie przez 
okres krótszy niż 3 lata 

 
Wykonawca zobowiązuje się do upgrade’owania systemu B2B przez okres minimum 10 lat. 
Aktualizacja systemu B2B zostanie udostępniona ZPD Lindner nie rzadziej niż co 45 dni 
kalendarzowych.  
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Miejsce składania ofert: 
 

Ofertę należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres; 

 

Zakład Przemysłu Drzewnego Lindner 

Zbigniew Lindner 

ul. Gnieźnieńska 67 

62-100 Wągrowiec 

 

Pisemną ofertę, należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna być opatrzona nazwą i 
adresem Oferenta, zaadresowana na adres Zamawiającego i oznakowana następująco: 

 

 „Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji wymiany danych między firmą ZPD Lindner a 
jej partnerami biznesowymi z kraju i zagranicy” w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 
Działanie 8.2. 

 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu:   

 

21.11.2013 roku. o godzinie 15:30 
 

 

Osoby do kontaktu: 

 

Agata Skibińska – sprawy organizacyjne i finansowe 

tel. +48 533 309 726 

email: agata.skibinska@zpdlindner.pl 

 

Radosław Śmigielski – sprawy techniczne 

tel. +48 533 309 276 

email: radoslaw.smigielski@zpdlindner.pl 

 

Złożona oferta muszą zawierać: 

 

• nazwę i adres oferenta,  

• imię i nazwisko/nazwę wystawcy oferty 
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• numer telefonu oraz adres email osoby/osób upoważnionych do kontaktu  

• data wystawienia oferty 

• profil działalności oferenta 

• listę referencji 

• dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów 

• kosztorys ofertowy w PLN 

• przewidywany czas realizacji, 

• termin ważności oferty (minimum 30 dni) 

• proponowane podejście do realizacji projektu – opis koncepcji realizacji projektu, 

• opis metodyki i technologii proponowanej do realizacji projektu, 

• strukturę zespołu projektowego, kompetencję i doświadczenie kluczowych członków 
zespołu w zakresie istotnym dla projektu w szczególności kompetencje i doświadczenie: 

a) lidera projektu ze strony Wykonawcy (Project Managera) – pracownik na 
stanowisku kierowniczym z co najmniej 10 letnim doświadczeniem przy wdrażaniu 
systemów B2B lub ERP  

b) technologa na stanowisku kierowniczym z co najmniej 3 letnim doświadczeniem. 
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Forma oferty 

 
• Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.  
• Objętość dokumentu: do 50 stron standardowego tekstu.  
• Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela(i) 

Wykonawcy.  

 

 

Zastrzeżenia 
 

• Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy ZPD Lindner do żadnego określonego 
działania.  

• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy ZPD Lindner do 
akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy ZPD Lindner do składania 
wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.  

• ZPD Lindner nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy 
wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

• ZPD Lindner zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania 
ofertowego bez podania przyczyny, 

• ZPD Lindner niezwłocznie powiadomi Oferentów o wyniku postępowania albo o jego 
zamknięciu bez dokonania wyboru. 

• Niniejsze zapytanie stanowi  zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c. a tym 
samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i n. k.c. 

 
 


