
  

 

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Mielec, 21.05.2012r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją przez WALDREX S.C. projektu Innowacyjna platforma automatycznej 

wymiany danych narzędziem do poprawienia jakości współpracy z partnerami biznesowymi 

zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wdrożenie platformy automatycznej wymiany danych 

typu B2B.  

I Zamawiający: 

 Firma Projektowo-Usługowa ,,WALDREX” S.C. D. Knap W. Babula  

 ul. COP-u 5 

39-300 Mielec 

 

Głównym  przedmiotem działalności WALDREX s.c. jest projektowanie i produkcja przyrządów dla lotnictwa 

tj: tłoczniki, wykrojniki, matryce do form woskowych, przyrządy obróbcze, przyrządy pomiarowe, przyrządy 

montażowe, formy wulkanizacyjne, formy wtryskowe. 

Ponadto WALDREX s.c. zajmuje się obróbką części lotniczych, produkcją części do silników lotniczych. 

Wykonuje konstrukcje do montażu samolotów. 

 

II Opis przedmiotu zapytania: 

1. Analiza przedwdrożeniowa (maksymalny termin wykonania: 02.07.2012 – 30.09.2012) 

- analiza procesów biznesowych realizowanych z partnerami (wzajemne zależności, powiązania) 

- analiza potencjału firmy w zakresie realizacji projektu 

- projekt infrastruktury technicznej 

 

2. Dostarczenie serwera z oprogramowaniem (01.07.2012 – 30.09.2012) 

- serwer – parametry minimalne: SATA/SAS, procesor – 2 czterordzeniowe 2,26 GHz, pamięć RAM - 

8 GB, pojemność dysków twardych - ok. 584 GB/10k  obr.,zapasowy zasilacz awaryjny 750W  

- oprogramowanie systemowe (serwerowe) – Microsoft OEM Windows Server 2008 Standard – na 

12 użytkowników (lub wersja nowsza – aktualna w momencie dokonywania zakupu) 

- oprogramowanie bazodanowe: Microsoft SQL - 12 użytkowników (lub wersja nowsza – aktualna w 

momencie dokonywania zakupu) 

 

3. Dostarczenie oprogramowania CDN XL Comarch (01.10.2012 – 31.12.2012) –  

- Licencje Reklamacji (w module Sprzedaży): 6 szt.  

- Licencje Zamówień: 6 szt.  

- Licencje CRM: 6 szt.  

- Licencje Administrator: 12 szt.  
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4. Modyfikacja w/w oprogramowania – przygotowanie do wdrożenia platformy (01.10.2012 - 

31.12.2012) 

- instalacja, konfiguracja (indywidualizacja, dostosowanie opcji, funkcjonalności, dostosowanie 

parametrów oprogramowania pod platformę) 

 

5. Określenie zawartości plików od Partnera 1 (01.01.2013 – 31.03.2013) 

- weryfikacja zawartości max. 10 plików danych przesyłanych między Waldrex a Partnerem 1 

- określenie rodzaju i wielkości plików 

- weryfikacja formatów plików, wartości wejściowych oraz wyjściowych do systemu partnera (WF-

MAG). 

 

6. Określenie zawartości plików od Partnera 2 (01.01.2013 – 31.03.2013) 

- weryfikacja zawartości max. 10 plików danych przesyłanych między Waldrex a Partnerem 2 

- określenie rodzaju i wielkości plików 

- weryfikacja formatów plików, wartości wejściowych oraz wyjściowych do systemu partnera 

(SYMFONIA). 

 

7. Dostarczenie aplikacji do translacji formatów komunikatów przesyłanych między Waldrex a 

partnerami (w standardzie EDI) (01.01.2013 – 31.03.2013) 

- aplikacja pozwalająca na przetłumaczenie formatów i zawartości plików nadawanych przez 

systemy partnerów na format, który zostanie odczytany przez system CDN XL firmy Waldrex 

 

8. Dostarczenie platformy automatycznej wymiany danych (01.04.2013 – 30.09.2013) 

- platforma ma być zbiorem połączonych ze sobą logicznie schematów i modeli, które tworzyć będą 

zwartą strukturę  

- platforma ma się opierać na posiadanym przez firmę systemie CDN XL 

- platforma, w oparciu o system CDN XL ma wspomagać realizację procesów biznesowych z 

partnerami (Zarządzanie relacjami z kontrahentami, Zarządzanie logistyką zamówień, Zarządzanie 

obsługą reklamacji) 

- szczegółowa funkcjonalność ma zostać określona na etapie analizy przedwdrożeniowej 

 

9. Wdrożenie platformy, prace programistyczne (01.04.2013 – 30.09.2013) 

- utworzenie odpowiednich opcji i dostosowanie platformy do potrzeb firmy Waldrex oraz ich 

partnerów biznesowych 

- funkcjonowanie platformy musi być zgodne z wymogami proceduralnymi poszczególnych 

przedsiębiorstw i bezpieczeństwa przesyłanych danych i informacji, na podstawie wcześniej 

zweryfikowanych formatów, zawartości przesyłanych plików i innych danych 

- wdrożone mają zostać 2 kanały przesyłu danych: protokół transferu plików FTP, wykorzystujący 

protokół TCP (aby umożliwić dwukierunkowe przesyłanie plików); usługa Web Service 

wykorzystująca do przesyła danych protokół komunikacyjny http, w którym stosowany ma być język 

formatu XML 
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10. Audyt wdrożenia platformy (01.04.2013 – 30.09.2013) 

- weryfikacja funkcjonalności platformy wymiany danych  

- weryfikacja bezpieczeństwa przesyłanych, przetwarzanych i przechowywanych na serwerze 

informacji  

 

III Termin wykonania zamówienia: 

 01.07.2012 – 30.09.2013 

 

IV Sposób przygotowania oferty: 

 - oferta powinna zawierać opis przedmiotu zapytania zgodny z opisem powyżej 

 - oferta powinna zawierać dokładne parametry sprzętu 

 - oferta powinna zawierać cenę netto za cały przedmiot zapytania oraz za poszczególne elementy 

składowe 

 - oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oferenta i podpisem osoby sporządzającej ofertę 

 - oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz datę obowiązywania (nie wcześniejszą niż do 

31.07.2012) 

 - oferta powinna zawierać dane kontaktowe do osoby sporządzającej ofertę 

 - nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

 - nie dopuszcza się możliwości powierzenia całości lub części zamówienia podwykonawcom 

 

V Miejsce oraz termin składania ofert: 

Oferta powinna być złożona do 11.06.2012 r., do godz. 15.00 w siedzibie firmy (ul. COP-u 5, 39-300 

Mielec) lub podpisana i przesłana faxem (0048 17 773 70 56) lub podpisana, zeskanowana i 

przesłana mailem (dariusz.knap@waldrex.pl lub waldemar.babula@waldrex.pl ) 

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VI Wybór dostawcy 

Dostawca zostanie wybrany na podstawie kryterium: 

 100% cena 

 

O wyborze dostawcy Waldrex s.c. poinformuje na swojej stronie internetowej www.waldrex.pl w dniu 

15.06.2012r. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytań ofertowych bez podania 

przyczyny. Dopuszcza również możliwość przeprowadzenia negocjacji, jeśli najniższa oferowana cena będzie 

za wysoka w stosunku do założonego budżetu inwestycji. 

 

 

 


