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Do:
Temat:

barbara.pietrzak@mar-bud.pl
piątek, 5 kwietnia 2019 08:39
'Pospischil Olaf'
RE: Pytania dot. Zapytania Ofertowego 08/3.2.1/2019

Szanowny Panie,
Odpowiadam na zadane pytania jak niżej:

1. W celu wyceny kosztów wdrożenia oprogramowania potrzebujemy informacji o tym jakie procesy
produkcyjne i biznesowe należy wdrożyć, ile procesów ma zostać wdrożonych w ramach oferty.
Prosimy o udostępnienie diagramów procesów lub opisów procesów jakie podlegają wdrożeniu w
ramach przetargu.
Odp. Ogólne wymagania i cele biznesowe wdrożenia oraz minimalne wymagania funkcjonalne
Oprogramowania są opisane w Zapytaniu ofertowym oraz Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający zakłada, że wiedza biznesowa Wykonawcy, doświadczenie oraz znajomość procesów
produkcyjnych i okołoprodukcyjnych umożliwi Wykonawcy zaproponowanie koncepcji, architektury
rozwiązania, jak również Wykonawca będzie w stanie zmapować obecne procesy, zoptymalizować oraz
zbuduje i wdroży wymienione wymagane moduły Oprogramowanie służące do przygotowania produkcji,
automatycznego planowania, harmonogramowania i raportowania realizacji produkcji w czasie
rzeczywistym.

2. Z jakimi systemami wdrażane oprogramowanie będzie wymagało integracji?
Odp. Zakres zamówienia dotyczy zbudowania niezależnego oprogramowania. Natomiast Zamawiający
wymaga w ramach Zamówienia dostawy modułu umożliwiającego integrację Oprogramowania w
późniejszych etapach.

3. Czy wykorzystują państwo obecnie oprogramowanie, które pełni funkcje ERP, zarządzania logistyką
i magazynami (WMS, TMS), katalogu produktów, kontroli jakości? Jakie jest to oprogramowanie?
Odp. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego, w szczególności punktu dotyczącego
Minimalnych wymagań funkcjonalnych dla Oprogramowania Zamawiający w ramach Zamówienia oczekuje
dostawy również modułów odpowiedzialnych za logistykę produkcji, wbudowanego własnego modułu
wspierającego obsługę procesów magazynowych, modułu kontroli jakości, modułu zarządzania produktami.
Zamawiający nie posiada systemu ERP – w ramach zamówienia oczekujemy dostawy funkcjonalności do
obsługi zleceń handlowych, zleceń produkcyjnych oraz algorytmów planujących produkcję.
Funkcjonalność klasy TMS (Transport Management System) nie jest w zakresie zapytania.

4. Czy oprogramowanie oczekiwane przez Państwa ma pełnić wszystkie wymienione funkcje czyli
BPM, ERP, WMS, TMS jako jeden nazwijmy to "kombajn" czy oprogramowanie BPM ma połączyć
posiadane systemy i udostępnić wspólny GUI dla pracowników.
Odp. Zamawiający oczekuje dostawy oprogramowania zawierającego funkcjonalność wymienioną w
Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego, które będzie niezależnym i zintegrowany ze środowiskiem. System
BPMS będzie umożliwiać elastyczne dostosowanie procesów produkcyjnych lub okołoprodukcyjnych (np.
modyfikacja lub dodawanie nowych technologii produkcyjnych, procesów serwisowych, procesów obiegu
spraw itd.) do zmiennych warunków rynkowych lub formalno-prawnych.
Funkcjonalność klasy TMS (Transport Management System) nie jest w zakresie zapytania.
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5. Przykładowo czy oczekiwane przez Państwa rozwiązanie ma być zbliżone do oprogramowania typu
Fishbowl Manufacturing czy bardziej Webmethods BPMS?
Odp. Oczekiwania formalno-funkcjonalne Zamawiającego są opisane w Zapytaniu ofertowym oraz
Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający nie posiada wiedzy na temat zgodności
wymienionych powyżej rozwiązań z wymaganym zakresem funkcjonalnym.
pozdrawiam

BARBARA PIETRZAK
KOORDYNATOR SPRAW TECHNICZNYCH
KOM.: +48 691 20 30 35

From: Pospischil Olaf <opospischil@ibpm.pro>
Sent: Thursday, April 4, 2019 2:48 PM
To: barbara.pietrzak@mar-bud.pl
Cc: Kamila Utowko <kutowko@ibpm.pro>
Subject: ODP: Pytania dot. Zapytania Ofertowego 08/3.2.1/2019

Dzień dobry,
Proszę o udzielenie informacji dot. postępowania na system klasy BPMS
1. W celu wyceny kosztów wdrożenia oprogramowania potrzebujemy informacji o tym jakie procesy
produkcyjne i biznesowe należy wdrożyć, ile procesów ma zostać wdrożonych w ramach oferty.
Prosimy o udostępnienie diagramów procesów lub opisów procesów jakie podlegają wdrożeniu w
ramach przetargu.
2. Z jakimi systemami wdrażane oprogramowanie bedzie wymagało integracji?
3. Czy wykorzystuja panstwo obecnie oprogramowanie, ktore pełni funkcje ERP, zarządzania logistyką
i magazynami (WMS, TMS), katalogu produktów, kontroli jakości? Jakie jest to oprogramowanie?
4. Czy oprogramowanie oczekiwane przez Państwa ma pełnić wszystkie wymienione funkcje czyli
BPM, ERP, WMS, TMS jako jeden nazwijmy to "kombajn" czy oprogramowanie BPM ma połączyć
posiadane systemy i udostępnić wspólny GUI dla pracowników.
5. Przykładowo czy oczekiwane przez Państwa rozwiązanie ma być zbliżone do oprogramowania typu
Fishbowl Manufacturing czy bardziej Webmethods BPMS?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i informacje.
Pozdrawiam serdecznie,
Olaf Pospischil
Od: barbara.pietrzak@mar-bud.pl <barbara.pietrzak@mar-bud.pl>
Wysłane: wtorek, 2 kwietnia 2019 11:14
Do: Pospischil Olaf
Temat: RE: Pytania dot. Zapytania Ofertowego 08/3.2.1/2019
Szanowny Panie,
Po rozmowie przeprowadzonej z osobą prowadzącą projekt, uznaliśmy spotkanie za bezzasadne z uwagi na brak
spotkań z innymi przedstawicielami firm składających oferty. Ogłoszenie ukazało się w Bazie konkurencyjności i jak
sama nazwa wskazuje, nadrzędną zasadą jest niefaworyzowanie żadnego z oferentów.
Pozdrawiam serdecznie
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BARBARA PIETRZAK
KOORDYNATOR SPRAW TECHNICZNYCH
KOM.: +48 691 20 30 35

From: Pospischil Olaf <opospischil@ibpm.pro>
Sent: Tuesday, April 2, 2019 9:29 AM
To: barbara.pietrzak@mar-bud.pl
Cc: Kamila Utowko <kutowko@ibpm.pro>
Subject: Pytania dot. Zapytania Ofertowego 08/3.2.1/2019

Dzień dobry,
W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej przesyłam główne pytania dot. przedmiotu zamówienia
oraz krótką informację o firmie. Bardzo mnie zainteresowało również z technicznego punktu widzenia
Państwa zapytanie ofertowe.
Jesteśmy firmą, która wdraża rozwiązania procesowe w oparciu o platformę IBM BPM (IBM BAW) dla
przedsiębiorstw z wielu sektorów. Technologia IBM m.in jest wykorzystywana przez firmę DELL w swoich
zakładach oraz w tysiącach firm w Polsce i na całym świecie.
W związku z Państwa zapytaniem chciałbym porozmawiać o tym jak dokładniej chcą Państwo
wykorzystywać oprogramowanie BPMS i zbudować szerszy obraz Państwa potrzeb. Jak chcecie Państwo
wykorzystywać oprogramowanie, czy ma obsługiwać cały cykl życia produktu, czy ma funkcjonować
bezpośrednio na linii produkcyjnej, czy ma zostać zintegrowane z urządzeniami (jakimi), czy ma pełnić rolę
"podpowiedzi i instrukcji" dla pracowników. Czy również ma pozwalać na zarządzanie absencjami
pracowników (obsługiwać procesy HR). Zakres zapytania wskazuje, że rozwiązanie nie tylko ma pozwalać
na obsługę procesów, ale zarządzanie produkcją, magazynami, logistyką, co sugeruje szersze potrzeby i
bardziej złożoną architekturę (zestaw kilku aplikacji tworzących spójny system).
Będę wdzięczny za możliwość porozmawiania i zaproponowania możliwych rozwiązań. Wierzę, że możemy
dostarczyć Państwu efektywne rozwiązania.
Pozdrawiam serdecznie!
Olaf Pospischil
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IBPM Spółka Akcyjna jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy
KRS, pod nr KRS 0000472398. Kapitał zakładowy spółki, w całości opłacony: 155 555 PLN, NIP: 701-039-03-31, REGON: 146807063, Wiadomość jest
przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej wiadomości,
informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze, jest zabronione i może być nielegalne.
Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.
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