Przywory, 08.04.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1/RPOP.02.01.02-16-0012/18
W związku z realizacją projektu „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie MAP
LIFTTECHNIK Marek Bartylla Patrycja Bartylla Spółka Cywilna z siedzibą w Przyworach” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskego na lata 2014-2020, 02
Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach, MAPLIFTECHNIK
Marek Bartylla Patrycja Bartylla Spółka cywilna zaprasza do składania ofert dotyczących:

a) zakupu i wdrożenia systemu B2E,
b) zakupu środków trwałych i wyposażenia umożliwiającego korzystanie z tworzonego systemu
B2E.
Kod CPV:
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30200000-1 Urządzenia komputerowe
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe
i wsparcia
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa: MAP LIFTTECHNIK Marek Bartylla Patrycja Bartylla Spółka cywilna
Adres Siedziby: ul. Wiejska 107, 46-050 Przywory
NIP: 9910392036
REGON: 160135530
Adres e-mail: bartylla@maplifttechnik.eu
Telefon: 77 4643 534
II. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA
1.
Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło poprzez umieszczenie zapytania w bazie
konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której
mowa w aktualnych na dzień ogłoszenia Zapytania Ofertowego nr 1/RPOP.02.01.02-16-0012/18
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
(dalej: Wytyczne).
2.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53).
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3.
Dane osobowe przekazane zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą
przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Szczegółowe
informacja w tym zakresie znajduje się w Załączniku 1.
4.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn.
zm.).
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
a)
zakup i wdrożenie systemu B2E:
1

Program
obsługi
sprzedaży i
gospodarki
magazynowej

Program wspomagający obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach. Ma pozwalać np. dodawać pola
własne do różnych elementów programu, a także własne raporty i wzorce wydruku. Możliwym powinno
być tworzenie indywidualnych rozwiązań dostosowujących system do specyficznych potrzeb firmy.
OBSZAR
Sprzedaż,
Zakup,
Magazyn

FUNKCJONALNOŚCI
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zamówienia

•
•
•
•

Pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych.
Pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych w dowolnej walucie,
pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ; korekty
dokumentów magazynowych, automatyczne generowanie dokumentu WZ do
faktury.
Faktura sprzedaży z wielu magazynów oraz przypisana do oddziału.
Zaawansowane dodawanie pozycji na dokumentach z wizualizacją towaru.
Wybór adresu dostawy na dokumentach sprzedaży i wydaniach; możliwość
wyboru innego dostawcy w dokumentach zakupu oraz innego odbiorcy w
dokumentach sprzedaży oraz zamówieniach.
Faktura pro forma.
Korekta kosztu dostaw.
Sprzedaż z dostaw, dyspozycje dostaw w trakcie wypisywania dokumentu
sprzedaży przy pracy wielu użytkowników.
Rezerwacja dostaw w dokumentach magazynowych.
Zakup z rozbiciem przyjęcia na partie, rejestracja rozbieżności w przyjęciach
magazynowych.
Rozbudowany system zamówień; każda pozycja dokumentu może mieć
indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji
całego dokumentu.
Pojedyncze zamówienie może być zrealizowane wieloma wydaniami, a jedno
wydanie może obejmować pozycje z różnych zamówień.
Automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach
zewnętrznych.
Możliwość podłączenia dodatkowych kosztów w postaci dokumentu rozchodu
(RW) do pozycji na dokumencie sprzedaży (FS, PA itd.).
Możliwość zwiększenia precyzji ceny na dokumentach do 6 miejsc po
przecinku.
Możliwość ustawienia kolorów na pozycjach poniżej marży lub kosztów.
Możliwość tworzenia flag własnych i oznaczania dokumentów za ich pomocą.
Możliwość określania promocji dla określonych klientów na określony
asortyment w określonym terminie w postaci rabatu, gratisu lub dodatku.
Widok roboczy „Asortyment na zamówieniach”.
Pojedyncze zamówienie może być zrealizowane wieloma wydaniami, a jedno
wydanie może obejmować pozycje z różnych zamówień.
Każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również
wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu.
Zamawiającym może być inny klient niż finalny nabywca oraz odbiorca
towarów.
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•
•
•
•
•

Zlecenia

•
•
•

•

Płatności

•
•
•
•
•

Cenniki

•
•
•
•
•
•

•

Finanse

•
•
•
•

Rozliczenia

•
•
•
•

•

Podczas wprowadzania dokumentu można zdefiniować termin realizacji
pozycji, który jest wyliczany na podstawie oczekiwanego średniego czasu
dostawy z kartoteki towaru.
Możliwość zarezerwowania konkretnej dostawy.
Możliwość zarezerwowania stanu magazynowego.
Możliwość określenia dowolnego adresu i sposobu dostawy.
Blokada realizacji zamówienia od klienta, czyli zakupu u dostawcy i wydania
zamówionego towaru do momentu wpłaty minimalnej wymaganej zaliczki.
Możliwość oznaczania dokumentów za pomocą flag własnych.
Widok roboczy „Asortyment na wyczerpaniu” oraz „Asortyment na
zleceniach” do wydajnej i efektywnej pracy z zamówieniami do dostawców.
Sprawna obsługa bieżących stanów magazynowych – użytkownik może
zamawiać dostawę towaru do stanu optymalnego magazynu, który
uwzględnia w nim bieżący poziom towaru, wielkość zamówień od klienta oraz
zamówienia niezrealizowane i w drodze dostawy.
Ewidencjonowanie zleceń produkcyjnych montażu i demontażu z możliwością
zmiany zapotrzebowania na składniki.
Możliwość zarezerwowania konkretnej dostawy.
Możliwość zarezerwowania stanu magazynowego.
Możliwość cedowania płatności na innego płatnika.
Rozszerzone możliwości płatności odroczonych – rozbicie na raty.
Płatności dostępne nie tylko dla dokumentów sprzedaży i zakupu, ale także dla
dokumentów magazynowych i zamówień.
Możliwość zdefiniowania wielu cenników głównych (dotyczących całego
asortymentu).
Możliwość zdefiniowania wielu cenników dodatkowych (dotyczących części
cennika głównego, można je ograniczać czasowo).
Przypisanie cennika głównego do oddziału oraz możliwość przypisania cennika
głównego i dodatkowego klientowi.
Asortyment w cenniku może wystąpić wielokrotnie - można w nim określić
cenę, domyślny i maksymalny rabat w zależności od jednostki miary i
wysokość progu sprzedaży.
Możliwość blokowania ceny i rabatu towaru na dokumencie sprzedaży
związanym z danym cennikiem.
Możliwość definiowania cenników statycznych i dynamicznych. Cennik
dynamiczny wylicza cenę wybranego towaru bądź usługi za pomocą
zdefiniowanych parametrów (aktualnego kursu, zadanej marży, funkcji
kalkulującej cenę bazową) pozycji podczas określonego żądania, np. przy
wprowadzaniu ich na specyfikację w dokumencie sprzedaży, w odróżnieniu do
cennika statycznego, który zwraca cenę skalkulowaną uprzednio i zapisaną na
pozycji tego cennika.
Statusy cennika pozwalające opracować poprawnie cennik zanim zostanie
wystawiony do publicznej wiadomości. Cennik w trakcie opracowania posiada
status „w przygotowaniu”, co oznacza, że jest niedostępny w sprzedaży. Po
fazie opracowania cennik otrzymuje status „opublikowany”, który oznacza, że
może zostać wykorzystany podczas procesu sprzedaży.
Spójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób
prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).
Bankowość elektroniczna offline i online.
Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej standardowe, podatkowe, ZUS-owe.
Możliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego
transferu
Podział płatności na rodzaje - dla każdego z nich można określić, jaki typ
rozrachunku będzie tworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy
spłatę należności, a rodzaju zaliczka tworzy zobowiązanie).
Możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony
na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich).
Rozliczenia waluta obca – PLN.
Rozliczenia obca waluta - obca waluta wraz z możliwością rejestrowania takich
płatności
już podczas
wystawiania
dokumentu
(np.
możliwe
zaewidencjonowanie faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach,
częściowo w USD lub w innej walucie).
Kompensaty wielowalutowe.
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•

Asortyment

•
•

•
•
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•
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•
•
•
•

Modele
Klienci

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konfiguracja
oddziały

-

•
•
•

Towar może zostać przyporządkowany do wielu działów sprzedaży
niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym
słowniku.
Nowy sposób definiowania jednostek miar - przeliczniki pomiędzy miarami są
zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli
zdefiniować takie jednostki jak 1/3.
Do jednostek miar przyporządkowane są: opakowanie zwrotne, nazwa
fiskalna, kod kreskowy itd. (pozwala to np. zaprogramować kasę tym samym
towarem w różnych jednostkach miary, wybrać towar z daną jednostką na
dokument za pomocą kodów kreskowych).
Jednostki posiadają indywidualną precyzję, którą można zmienić,
wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod
kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary.
Dostawcy i odbiorcy towaru - możliwe jest zdefiniowanie wielu dostawców,
symbol towaru oraz średni jego czas dostawy przez dostawcę. Podobnie dla
odbiorców można zapisać ich symbol oraz wymagany średni czas dostawy.;
W kartotece można zdefiniować indywidualnie dla każdego magazynu oprócz
stanu minimalnego również stan optymalny, który domyślnie jest
wykorzystywany przy zamawianiu towaru u dostawcy.
Obsługa zamienników, czyli prostych zbiorów towarów bądź usług, które na
dokumentach można wymienić za pomocą specjalnej funkcji pomiędzy
elementami z tego samego zbioru.
Możliwość ukrywania towaru na wybranych magazynach.
Możliwość określenia standardowego terminu realizacji na Zamówieniach od
klienta.
Możliwość określenia standardowego terminu realizacji na Zleceniach do
dostawcy.
Obsługa modeli i jego wariantów.
Możliwość generowania asortymentu na podstawie modelu.
Możliwość definiowania wielu dostawców z wyróżnionym jednym głównym
dostawcą i producentem.
Każdemu dostawcy można przypisać dla danego asortymentu zarówno zestaw
jego indywidualnych symboli, jak i terminy dostawy.
Możliwość przypisania typu transakcji handlowej i waluty, w jakiej ma zostać
domyślnie wystawiony dokument sprzedaży oraz określenia limitu kredytu
kupieckiego, który uwzględnia również wydany (dokumenty WZ) towar z
magazynu.
Indywidualne parametry wydruków - można zdefiniować specjalne wzorce
wydruków dla każdego typu dokumentu.
Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.
Wieloaspektowość klientów z podziałem klientów na standardowych i
potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy oraz
wspólnicy).
Centralizacja informacji o kliencie – możliwość wystawienia dokumentów
handlowych pracownikowi i wspólnikowi.
Podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz
możliwość przekształcania w obie strony.
Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem klientów (sprawdzający
unikalność NIP) - dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. jako
oddział lub centralę lub można je wykorzystać do pracy.
Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw.
Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS.
Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).
Możliwość zdefiniowania szablonów klientów.
Osobne cenniki dla klientów.
Możliwość wymiany dokumentów za pomocą pliku EPP.
Możliwość konfiguracji kolejności przechodzenia po kolumnach w
dokumentach.
Możliwość definiowania naklejek dla towarów i klientów.
Dodatkowy element organizacji magazynu – oddział, do niego
przyporządkowane są dokumenty handlowe, a ich pozycje mogą wprowadzać
z dowolnego magazynu lub wyprowadzać towary na dowolny inny.
Z każdym oddziałem jest związany cennik główny, który jest domyślny dla
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każdego wystawianego do niego dokumentu handlowego.
Możliwy jest mobilny dostęp do programu, co zapewnia łatwy i szybki dostęp do najważniejszych
informacji o stanie firmy, pozwalając zachować kontrolę nad biznesem z każdego miejsca.
Podstawowe informacje przedstawiane są w widoku ogólnym, a widok szczegółowy pozwala analizować
dane w postaci tabel i wykresów. Użytkownik ma możliwość określenia zakresu i sposobu wyświetlania
danych (m.in. według jakich kryteriów dane mają być grupowane, z jakiego okresu, ile danych pokazywać
na wykresach – w zależności od typu raportu).
Licencja bezterminowa na 9 stanowisk, oraz abonament obejmujący okres wdrożenia systemu oraz 3 lata
po dacie jego wdrożenia, który umożliwia automatyczne aktualizacje, w tym aktualizacje eliminujące błędy,
usprawniające działanie systemu i dostosowujące funkcjonalności do przepisów zmieniającego się prawa.

2

Program
zarządzania
relacjami z
klientami

Elastyczny system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie.
Dzięki automatyzacji różnych czynności ma pozwalać zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i
efektywność.
Oprócz funkcjonalności standardowego systemu zawierać ma dodatkowe rozwiązania, dzięki którym
możliwe będzie łatwe dostosowanie programu do specyficznych potrzeb firmy (tworzenie rozszerzeń i
dodawanie indywidualnych rozwiązań, własne pola, słowniki, flagi, raporty, wzorce wydruku itp.).
Program ma być integrowalny z systemem sprzedaży, co umożliwi m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek
klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty
handlowe i magazynowe.
OBSZAR
Klienci

Działania

FUNKCJONALNOŚCI
•
Wspólna kartoteka klientów z pozostałymi programami.
•
Wieloaspektowość klientów z podziałem klientów na standardowych i
potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy oraz
wspólnicy).
•
Podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz
możliwość przekształcania w obie strony.
•
Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem klientów (sprawdzający
unikalność NIP) - dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. jako
oddział lub centralę lub można je wykorzystać do pracy.
•
Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).
•
Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta z uwzględnieniem iż jedna
osoba może być przedstawicielem wielu firm.
•
Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw oraz
korespondencyjnych.
•
Przydzielanie opiekuna lub wielu opiekunów klienta oraz aktywowanie i
dezaktywowanie zastępstw opiekunów.
•
Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.
•
Ewidencjonowanie dat jubileuszowych (np. urodziny, imieniny, data
powstania) klientów.
•
Ustalanie preferowanych terminów kontaktu z klientem, oraz preferowanego
sposobu kontaktu.
•
Ustalanie relacji z klientem, w tym istotności.
•
Ustalanie na jaki adres mailowy mają być przesyłane oferty.
•
Ewidencjonowanie zgód na przetwarzanie danych klienta.
•
Ewidencja zainteresowań klientów.
•
Indywidualne parametry wydruków - można zdefiniować specjalne wzorce
wydruków dla każdego typu dokumentu.
•
Możliwość zdefiniowania szablonów klientów.
•
Indywidualne cenniki dla klientów.
•
Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu
Podatkowego.
•
Planowanie działań takich jak: zadania, spotkania, telefony, faksy, listy,
notatki, rozmowy internetowe, wiadomości mailowe.
•
Definiowanie działań cyklicznych (np. spotkania) z możliwością określania
wyjątków, kiedy pomimo definicji działanie nie wystąpi.
•
Delegowanie wykonania działań na wielu pracowników z wymianą informacji
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zasoby

•
•
•
•

Kalendarz

•

Ofertowanie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

między nimi za pomocą komentarzy.
Wiązanie działania z klientem lub klientami z możliwością oznaczania klientów
obsłużonych oraz wynikiem per każdy klient.
Możliwość automatycznego rejestrowania czasu poświęconego na wykonanie
działań.
Opcjonalne definiowanie akcji, które automatyzują wykonywanie
zaplanowanych działań.
Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np.
sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów,
informacyjnych do pracowników).
Rezerwowanie zasobów (np. samochodów służbowych, maszyn) niezbędnych
do wykonania planowanych działań.
Określanie stopnia realizacji działań w procentach.
Wiązanie działań z innymi obiektami systemu (w tym także z działaniami).
Łatwe szybkie wprowadzanie danych na podstawie szablonów działań.
Informator o działaniu prezentujący powiązania z innymi obiektami.
Możliwość przypisywania asortymentu niezbędnego do wykonania działania i
wystawianie dokumentów z tym asortymentem na podstawie działania.
Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie
działań w wiele nowych.
Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy programu
kadrowo-płacowego) uczestników działania w planowanym terminie
działania.
Ewidencjonowanie firmowych ogólnodostępnych zasobów (np. pojazdy
służbowe, maszyny) z przypisaniem ich użytkowania do oddziału lub/i
magazynu.
Łatwe wprowadzanie danych o zasobach poprzez import danych z ewidencji
pojazdów, wyposażenia i środków trwałych.
Rezerwowanie zasobów powiązane/niepowiązane z zaplanowanymi
działaniami.
Możliwość czasowego wyłączenia z użytkowania (np. na czas remontu,
naprawy).
Umieszczanie w kalendarzu zaplanowanych działań oraz procesów
ofertowych.
Dostępne widoki: miesięczny, tydzień roboczy, tydzień pełny, dzień.
Mechanizm przypominania o zaplanowanych działaniach.
Łatwe operacje zbiorcze w ramach jednego dnia.
Dokument oferty przedstawiany klientowi. Proces ofertowy jako
dokumentacja etapów postępu negocjacji.
Oferty wielowariantowe jako możliwość proponowania klientom kilku opcji
zaspokajających jego potrzeby.
Bogate możliwości opisywania oferty: wydzielone informacje wstępne,
końcowe, opisy wariantów, opisy pozycji oferty, możliwość załączania plików
(biblioteka załączników).
Realizacja ofert we wszystkie dostępne dokumenty handlowe sprzedaży
(wymaga programu obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej) z
możliwością ustawiania domyślnych typów dokumentów realizujących.
Uwzględnianie w ofertach danych z cenników, promocji, możliwość
wystawiania ofert w wielu walutach.
Przypisywanie sugerowanych klientowi form płatności.
Definiowanie zakresu czasowego obowiązywania oferty.
Możliwość przedstawiania klientowi wielu ofert w ramach jednego procesu
ofertowania z pełną historią.
Opcjonalne zaangażowanie wielu osób w proces ofertowania z wymianą
informacji za pomocą komentarzy.
Śledzenie statusów procesów ofertowych z ewidencjonowaniem przyczyn ich
niepowodzenia.
Realizacja zatwierdzonych procesów ofertowych w dokumenty handlowe z
ujęciem aspektu kosztów, zysku i uzyskanej marży.
Planowanie działań powiązanych z procesami ofertowymi.
Możliwość zbiorczego generowania procesów ofertowych w tym dla zestawu
klientów.
Wydruk progów cenowych w OE.
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Klient poczty
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Raportowanie

•
•

Użytkownicy
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•

Asortyment

•
•
•
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Informator o ofercie prezentujący wszystkie powiązania dokumentu.
Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako
załącznik wiadomości.
Zbiorcze drukowanie i wysyłanie dokumentów e-mailem.
Odbieranie i wysyłanie wiadomości mailowych – obsługa protokołów SMTP,
POP3, IMAP.
Obsługa hierarchicznych folderów wiadomości, synchronizowana z serwerem
pocztowym (dla protokołu IMAP).
Definiowanie wielu kont pocztowych z przypisywaniem uprawnień personelu
do nich.
Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania.
Wysyłanie i odbieranie wiadomości na żądanie lub w określonym cyklu.
Automatyczne wiązanie wysyłanych i odebranych wiadomości z
odpowiednimi obiektami (np. z klientem na podstawie domeny przypisanej
do klienta), opcjonalne dodawanie klientów na podstawie wiadomości.
Tworzenie pojedynczych jak i zbiorczych wiadomości pocztowych.
Korzystanie ze zdefiniowanych szablonów wiadomości wraz z elastycznym
mechanizmem autotekstów dostosowujących treść wiadomości w zależności
od kontekstu użycia.
Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości.
Obsługa załączników do wiadomości oraz sprawdzanie na podstawie treści,
czy użytkownik nie zapomniał wstawić załącznika.
Obsługa reguł wiadomości.
Eksport i import wiadomości w formacie eml oraz możliwość tworzenia
szablonów wiadomości na podstawie wiadomości.
Listy nadawców zaufanych i niepożądanych.
Bezpieczeństwo - m.in. opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz
skryptów zawartych w e-mailach.
Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowej.
Obsługa IMAP Idle.
Zaawansowane wyszukiwanie wiadomości – możliwość szukania w: temacie;
treści; nazwie: nadawcy, odbiorcy, klienta, załącznika.
Wiele raportów zgrupowanych według obszarów ich działania.
Możliwość przetwarzania wyników raportów (np. tworzenie zestawów
klientów).
Możliwość definiowania własnych raportów.
Definiowanie użytkowników systemu wraz z ustalaniem ich uprawnień do
pracy operacyjnej.
Definiowanie domyślnych zastępstw dla użytkowników.
Określanie preferowanych godzin pracy.
Możliwość przypisania szablonów działań do asortymentu, pozwalających na
automatyczne tworzenie działań gdy towar zostanie ujęty w wystawianym
dokumencie wybranego typu.
Przyporządkowanie asortymentu do wielu działów sprzedaży niezależnych od
grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.
Jednostki miary - przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i
mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.
Jednostki miar posiadają indywidualną precyzję, którą można zmienić,
wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod
kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary.
Opcjonalne definiowanie stanu minimalnego, maksymalnego i optymalnego
dla asortymentu per wskazany magazyn.
Obsługa zamienników.

Możliwy jest mobilny dostęp do programu, co zapewnia łatwy i szybki dostęp do najważniejszych
informacji o stanie firmy, pozwalając zachować kontrolę nad biznesem z każdego miejsca.
Podstawowe informacje przedstawiane są w widoku ogólnym, a widok szczegółowy pozwala analizować
dane w postaci tabel i wykresów. Użytkownik ma możliwość określenia zakresu i sposobu wyświetlania
danych (m.in. według jakich kryteriów dane mają być grupowane, z jakiego okresu, ile danych pokazywać
na wykresach – w zależności od typu raportu).
Licencja bezterminowa na 12 stanowisk i abonament obejmujący okres wdrożenia systemu oraz 3 lata po
dacie jego wdrożenia, który umożliwia automatyczne aktualizacje, w tym aktualizacje eliminujące błędy,
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3

Program
finansowoksięgowy

usprawniające działanie systemu i dostosowujące funkcjonalności do przepisów zmieniającego się prawa.
Nowoczesny program do prowadzenia pełnej księgowości w małych i średnich firmach.
Program dla firm, które potrzebują elastycznego, otwartego systemu finansowo-księgowego. Oprócz
pełnej funkcjonalności standardowego programu zawierać powinien dodatkowe rozwiązania. Pozwalać
powinien m.in. wykorzystywać wielopoziomowe konta kartotekowe, tworzyć własne raporty i wydruki, na
własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywać analizy
zapisów wg różnorodnych cech wykorzystując tzw. pola własne, czy też rozliczać rozrachunki ratalnie lub
ewidencjonować je według własnych typów. Możliwa powinna być realizacja indywidualnych rozwiązań,
dostosowanych do specyfiki firmy.
OBSZAR
Plan kont

FUNKCJONALNOŚCI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
Kartoteki
księgowe

•
•
•
•

Księgi
rachunkowe

•
•
•
•
•
•
•
•

Elastyczne zarządzanie okresami obrachunkowymi: płynne przejście z okresu
rozliczeń uproszczonej księgowości z zachowaniem wszystkich danych
historycznych wprowadzonych w programie do prowadzenia uproszczonej
księgowości, możliwość przeniesienia ustawień z innego okresu.
Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym - wstępne/ostateczne
otwarcie i wstępne/ostateczne zamknięcie ksiąg. Możliwość kwalifikowania
dokumentów księgowych do „13. miesiąca”.
Rozbudowana obsługa planu kont - możliwość generowania wzorcowego
planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, podłączanie kartotek
księgowych.
Konto może posiadać stałą lub zmienną długość numerów analityki.
Instancjonowanie kont usprawniające obsługę dużej liczby kont analitycznych
powstających przy stosowaniu złożonych planów kont z wykorzystaniem
rozbudowanych kartotek.
Obsługa kont pozabilansowych, określanie kont specjalnych (wynik finansowy,
koszty sprzedanych produktów) wpływających na wyliczanie sprawozdań.
Automatyczne tworzenie kont kartotekowych (na bazie elementów kartotek
księgowych).
Wykorzystanie wielu poziomów dowolnych kartotek oraz dodanie kolejnego
poziomu analityki zwykłej do podpiętej kartoteki.
Określanie kont przeciwstawnych podpowiadanych podczas dekretacji
dokumentów.
Kartoteki wzorcowe, na podstawie których można definiować nowe kartoteki.
Konto może posiadać stałą lub zmienną długość numerów analityki.
Możliwe jest definiowanie kartotek księgowych opartych o tę samą kartotekę
wykorzystywaną w systemie (dzięki temu np. kontrahent może posiadać wiele
różnych analityk).
Synchronizowanie numerów analityk między różnymi kartotekami opartymi o
ten sam wzorzec, kopiowanie numerów z kartoteki księgowej z innego okresu
obrachunkowego.
Księgowość w programie stanowi spójną całość - możliwe jest płynne przejście
między różnymi formami księgowości z zachowaniem wszelkich danych
kartotekowych, ewidencyjnych oraz dokumentów źródłowych.
Dekretacja nie wymaga określania typu relacji w grupie – system sam ją
wyznacza.
Zapisy księgowe podzielone na stany odzwierciedlające etapy pracy (zapis w
stanie roboczym, zapis w końcowej postaci wymagający weryfikacji, zapis
zaksięgowany).
Podziału zapisów księgowych na dekrety i polecenia księgowania oraz
znakowanie etapu pracy nad okresem obrachunkowym poprzez wstępne i
ostateczne otwarcie bądź zamknięcie ksiąg rachunkowych.
Dla dowodów księgowych ujawnionych po rozliczeniu okresu
obrachunkowego przeznaczono tzw. „13. miesiąc”.
Możliwość dokonania opisu księgowego od strony dokumentu źródłowego
(opis ten może decydować m.in. o sposobie importowania dokumentu).
Rozbudowane schematy importu – wartość każdego pola zapisu księgowego
tworzonego za pomocą importu można uwarunkować od dowolnej cechy
zawartej w dokumencie źródłowym oraz od opisu księgowego.
Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego typu
dokumentu i jego cechy (np. kategorii księgowej) poprzez określenie
kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie zastosowano przy
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Dekretacja

•
•
•

•

•
•

Schematy
dekretacji

•

•

Ewidencje VAT
sprzedaży
i
zakupu

•

•
•
•
•
•
Środki trwałe

•
•

Umowy i płace

Ewidencje
pomocnicze

•
•
•
•
•

•

•

imporcie do ewidencji VAT).
Dekretowanie intuicyjne - podział dokumentów księgowych na dekrety i
polecenia księgowania.
Zaawansowany moduł gromadzący obrazy księgowe dokumentów, z jego
poziomu można dokonać własnego opisu księgowego do wykorzystania w
automatycznej dekretacji wg schematów.
Znakowanie etapów pracy nad dekretowanym dokumentem – statusy
księgowe: nowy, opisany, zaksięgowany. Monitowanie zmiany dokumentu
księgowego po dokonanej dekretacji. Określanie blokady dokumentu
źródłowego w zależności od wartości statusu księgowego.
Przesyłanie obrazów księgowych dokumentów programu obsługi sprzedaży i
gospodarki magazynowej do modułu Dekretacji dokumentów różnymi
kanałami komunikacji: pracy lokalnej (na jednej bazie danych), online (praca
zdalna wykorzystująca mechanizmy chmury w Internecie oraz dostarczanie
dokumentów za pomocą plików).
Możliwość pobierania dokumentów z systemu kadrowo-płacowego.
Wsparcie dekretacji poprzez wykorzystanie pieczęci księgowych, generowanie
zapisów VAT, prowadzenie kont rozrachunkowych, obsługę dekretów
walutowych.
Rozbudowane schematy dekretacji – wartość każdego pola zapisu
księgowego tworzonego za pomocą importu można uwarunkować od
dowolnej cechy zawartej w dokumencie źródłowym oraz od opisu
księgowego.
Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego typu
dokumentu i jego cechy (np. kategorii księgowej) poprzez określenie
kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie zastosowano przy
imporcie do ewidencji VAT).
Ewidencja i rozliczanie podatku VAT: ewidencjonowanie dokumentów
złożonych operacji gospodarczych (np.: zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe,
różne rodzaje odliczenia), obsługa transakcji VAT krajowych,
wewnątrzwspólnotowych i pozaunijnych.
Rozliczanie VAT marża, korekt VAT, nieterminowych płatności (ulga za złe
długi), VAT naliczanego po zapłacie (z wykorzystaniem rozliczeń
rozrachunków).
Automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K/7D i VAT-UE i ich korekt
(miesięcznie lub kwartalnie).
Definiowanie własnych transakcji VAT i sposobu ich rozliczenia w deklaracjach
VAT-7/7K/7D i VAT-UE.
Wsparcie podatników niekorzystających z rozliczenia VAT – komunikowanie
momentu przekroczenia progu sprzedaży zwolnionej.
Zapisy VAT można zróżnicować pod kątem zawartości dokumentu, czyli
określić różny skutek VAT dla pozycji (tzw. zapis złożony).
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz
operacji związanych z nimi.
Możliwość ewidencjonowania operacji wg amortyzacji podatkowej i
bilansowej z uwzględnieniem wartości stanowiącej koszty uzyskania
przychodu i wartości przypadającej na miejsca użytkowania środków trwałych
Możliwość zdefiniowania własnych typów amortyzacji.
Podstawowa obsługa umów i płac – umowy o pracę oraz cywilnoprawne wraz
z obsługą naliczeń ZUS.
Eksport danych do programu Płatnik w wersji nie niższej niż 9.01.001.
Ewidencje pomocnicze: przejazdów, remanentów dla wszystkich form
księgowości.
Ewidencja pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej wraz z
obsługą eksploatacji samochodów należących do pracowników, wspólników,
osób współpracujących bądź ewidencja pojazdów firmowych. Obsługa
naliczeń kosztów związanych z pojazdami z odliczeniem VAT pełnym bądź
częściowym.
Obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu
dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy bądź wystawianych
zastępczo za dowody obce wraz z automatyczną dekretacją do ksiąg
rachunkowych.
Możliwość zaewidencjonowania ryczałtu na użytkowanie pojazdu pracownika
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Rozliczenia
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•
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Rozrachunki

•
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Konfiguracja

•
•

do celów służbowych.
Zaawansowany system rozliczeń właścicielskich wspierających rozliczenie
podatku od przychodów ewidencjonowanych: od składek ZUS wspólnika
(także z innych źródeł, przez ewidencję przychodów z etatu lub innych form
działalności gospodarczej oraz straty z lat ubiegłych, do odliczeń, doliczeń i
obniżek związanych z ulgami na dzieci oraz innymi ulgami związanymi z
podatkiem.
Wsparcie rozliczeń właścicielskich dla formy KPiR: odliczenia związane ze
startą z lat ubiegłych i innymi rozliczanymi na zasadach ogólnych, doliczenia
związane z przychodami z etatu bądź innych forma działalności.
Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ujęciu
miesięcznym bądź kwartalnym. Uwzględnienie naliczeń rozliczeń
właścicielskich w rozliczeniu zaliczek na podatek dochodowy wspólników.
Możliwość ewidencjonowania osób współpracujących wraz z wyliczaniem
składek oraz deklaracji ZUS, a także wspólnego rozliczania wspólnika ze
współmałżonkiem.
Spójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób
prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).
Bankowość elektroniczna offline i online.
Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej standardowe, podatkowe, ZUS-owe.
Możliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego
transferu.
Rozliczenia waluta obca-PLN.
Rozliczenia obca waluta - obca waluta wraz z możliwością rejestrowania takich
płatności już podczas
wystawiania dokumentu
(np. możliwe
zaewidencjonowanie faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach,
częściowo w USD lub w innej walucie).
Kompensaty wielowalutowe.
Schematy postępowań windykacyjnych.
Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS informujących o
postępowaniu windykacyjnym.
Podział płatności na rodzaje - dla każdego z nich można określić, jaki typ
rozrachunku będzie tworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy
spłatę należności, a rodzaju zaliczka tworzy zobowiązanie).
Możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony
na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich).
Dodatkowe tryby w schematach importu: tryb „podłącz lub przerwij import”
i „podłącz lub rozlicz i powiel”.
Otwarty model rodzajów rozrachunków.
Ewidencja sesji rozliczeniowych, czyli zbioru rozliczeń tworzona automatycznie
podczas dokonywania rozliczeń.
Pola własne wielu dokumentów księgowych i kartotek – możliwość budowania
w oparciu o nie kartotek księgowych i możliwość wykorzystania ich w
schematach importu.
Możliwość wykorzystania predefiniowanych słowników użytkownika i
wykorzystanie ich elementów do opisu księgowego pozycji dokumentów do
dekretacji.

Możliwy jest mobilny dostęp do programu, co zapewnia łatwy i szybki dostęp do najważniejszych
informacji o stanie firmy, pozwalając zachować kontrolę nad biznesem z każdego miejsca.
Podstawowe informacje przedstawiane są w widoku ogólnym, a widok szczegółowy pozwala analizować
dane w postaci tabel i wykresów. Użytkownik ma możliwość określenia zakresu i sposobu wyświetlania
danych (m.in. według jakich kryteriów dane mają być grupowane, z jakiego okresu, ile danych pokazywać
na wykresach – w zależności od typu raportu).
Licencja bezterminowa na 3 stanowiska, i abonament obejmujący okres wdrożenia systemu oraz 3 lata po
dacie jego wdrożenia, który umożliwia automatyczne aktualizacje, w tym aktualizacje eliminujące błędy,
usprawniające działanie systemu i dostosowujące funkcjonalności do przepisów zmieniającego się prawa.

4

Program do
prowadzenia
uproszczonej

Program do obsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm rozliczających się w formie księgi
przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu pozwala m.in. tworzyć własne raporty i wydruki, na
własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywać analizy

Tytuł Projektu: „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie MAP
LIFTTECHNIK Marek Bartylla Patrycja Bartylla Spółka Cywilna z siedzibą w Przyworach”
Nr Projektu: RPOP.02.01.02-16-0012/18 Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 02 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1.2 Wsparcie TIK w
przedsiębiorstwach
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księgowości

zapisów według różnorodnych cech z wykorzystaniem tzw. pól własnych, czy też rozliczać rozrachunki
ratalnie lub ewidencjonować je według własnych typów. Możliwa jest także realizacja indywidualnych
rozwiązań.
OBSZAR
KPiR i EP

FUNKCJONALNOŚCI
•
•

•
•

•
•
Dekretacja

•
•

•

Schematy
dekretacji

•
•

•

Ewidencje VAT
sprzedaży
i
zakupu

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obsługa księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku
zryczałtowanego.
Elastyczne zarządzanie okresami obrachunkowymi różnych form księgowości:
płynne przejście z okresu rozliczeń pełnej księgowości na KPiR bądź EP z
zachowaniem wszystkich danych historycznych wprowadzonych w programie
finansowo-księgowym.
Możliwość przeniesienia ustawień z poprzedniego okresu obrachunkowego.
Intuicyjne ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP uwzględniające aspekty np.
rozpoczęcia pracy z programem (bilans otwarcia dla KPiR bądź EP),
ewidencjonowanie wartości remanentów, korekt uzyskania przychodów
wynikających z niezapłacenia nabyć towarów.
Ewidencjonowanie doliczeń i odliczeń w KPiR i EP przypadających w całości na
wspólnika.
Możliwość dokonania opisu księgowego od strony dokumentu źródłowego
(opis ten może decydować m.in. o sposobie importowania dokumentu).
Zaawansowany moduł gromadzący obrazy księgowe dokumentów (Dekretacja
dokumentów), z poziomu którego dokonać można własnego opisu
księgowego do wykorzystania w automatycznej dekretacji wg schematów.
Znakowanie etapów pracy nad dekretowanym dokumentem – statusy
księgowe: nowy, opisany, zaksięgowany. Monitowanie zmiany dokumentu
księgowego po dokonanej dekretacji. Określanie blokady dokumentu
źródłowego w zależności od wartości statusu księgowego.
Przesyłanie obrazów księgowych dokumentów z programu obsługi sprzedaży i
gospodarki magazynowej do modułu Dekretacji dokumentów różnymi
kanałami komunikacji: pracy lokalnej (na jednej bazie danych), online (praca
zdalna wykorzystująca mechanizmy chmury w Internecie oraz dostarczanie
dokumentów za pomocą plików.
Możliwość pobierania dokumentów z programu kadrowo-płacowego.
Rozbudowane schematy dekretacji – wartość każdego pola zapisu
księgowego tworzonego za pomocą importu można uwarunkować od
dowolnej cechy zawartej w dokumencie źródłowym oraz od opisu
księgowego.
Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego typu
dokumentu i jego cechy (np. kategorii księgowej) poprzez określenie
kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie zastosowano przy
imporcie do ewidencji VAT).
Ewidencja i rozliczanie podatku VAT: ewidencjonowanie dokumentów
złożonych operacji gospodarczych (np.: zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe,
różne rodzaje odliczenia), obsługa transakcji VAT krajowych,
wewnątrzwspólnotowych i pozaunijnych.
Rozliczanie VAT marża, korekt VAT, nieterminowych płatności (ulga za złe
długi), VAT naliczanego po zapłacie (z wykorzystaniem rozliczeń
rozrachunków).
Automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K, VAT-8/9M i VAT-UE i ich korekt
(miesięcznie lub kwartalnie).
Automatyczne generowanie plików JPK_VAT, ewidencji VAT w postaci
elektronicznej i ich wysyłka na bramkę Ministerstwa Finansów.
Definiowanie własnych transakcji VAT i sposobu ich rozliczenia w deklaracjach
VAT-7/7K/7D i VAT-UE.
Wsparcie podatników niekorzystających z rozliczenia VAT – komunikowanie
momentu przekroczenia progu sprzedaży zwolnionej.
Zapisy VAT można zróżnicować pod kątem zawartości dokumentu, czyli
określić różny skutek VAT dla pozycji (tzw. zapis złożony).
Obsługa preproporcji VAT, czyli zakupów na cele działalności gospodarczej
oraz na cele mieszane.
Tworzenie zapisów na podstawie plików JPK_VAT dostarczonych z innych
systemów księgowych lub handlowych.
Wsparcie dla jednostek rozliczających VAT w sposób scentralizowany: scalanie

Tytuł Projektu: „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie MAP
LIFTTECHNIK Marek Bartylla Patrycja Bartylla Spółka Cywilna z siedzibą w Przyworach”
Nr Projektu: RPOP.02.01.02-16-0012/18 Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 02 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1.2 Wsparcie TIK w
przedsiębiorstwach
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Środki trwałe

•
•
•
•

Umowy i płace

Ewidencje
pomocnicze

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
Bank

•
•
•
•

Rozliczenia

•
•
•

Rozrachunki

•
•
•

plików JPK_VAT, deklaracje VAT bez zaokrągleń, oznaczone wydruki rejestrów
VAT.
Tworzenie wielu wzorców zapisów VAT, tzw. szablonów VAT.
Noty korygujące do zapisów VAT zakupu.
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz
operacji związanych z nimi.
Możliwość ewidencjonowania operacji wg amortyzacji podatkowej i
bilansowej z uwzględnieniem wartości stanowiącej koszty uzyskania
przychodu i wartości przypadającej na miejsca użytkowania środków trwałych
Możliwość zdefiniowania własnych typów amortyzacji.
Podstawowa obsługa kadr i płac – umowy o pracę oraz cywilnoprawne wraz z
obsługą naliczeń ZUS.
Eksport danych do programu Płatnik w wersji nie niższej niż 9.01.001.
Ewidencje pomocnicze: przejazdów, remanentów dla wszystkich form
księgowości.
Ewidencja pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej wraz z
obsługą eksploatacji samochodów należących do pracowników, wspólników,
osób współpracujących bądź ewidencja pojazdów firmowych. Obsługa
naliczeń kosztów związanych z pojazdami z odliczeniem VAT pełnym bądź
częściowym.
Obsługa dowodów wewnętrznych i faktur wewnętrznych - dokumentów
własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy bądź
wystawianych zastępczo za dowody obce wraz z automatyczną dekretacją do
ksiąg rachunkowych.
Możliwość zewidencjonowania ryczałtu na użytkowanie pojazdu pracownika
do celów służbowych.
Zaawansowany system rozliczeń właścicielskich wspierających rozliczenie
podatku od przychodów ewidencjonowanych: od składek ZUS wspólnika
(także z innych źródeł, przez ewidencję przychodów z etatu lub innych form
działalności gospodarczej oraz straty z lat ubiegłych, do odliczeń, doliczeń i
obniżek związanych z ulgami na dzieci oraz innymi ulgami związanymi z
podatkiem.
Wsparcie rozliczeń właścicielskich dla formy KPiR: odliczenia związane ze
startą z lat ubiegłych i innymi rozliczanymi na zasadach ogólnych, doliczenia
związane z przychodami z etatu bądź innych form działalności.
Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ujęciu
miesięcznym bądź kwartalnym. Uwzględnienie naliczeń rozliczeń
właścicielskich w rozliczeniu zaliczek na podatek dochodowy wspólników.
Możliwość ewidencjonowania osób współpracujących wraz z wyliczaniem
składek oraz deklaracji ZUS, a także wspólnego rozliczania wspólnika ze
współmałżonkiem.
Generowanie na potrzeby kontroli skarbowej elektronicznej postaci ksiąg:
KPiR, wyciągów bankowych, ewidencji VAT oraz EP.
Tworzenie naklejek dla kartotek: instytucji, klientów, pracowników, środków
trwałych, wyposażenia i wspólników.
Spójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób
prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).
Bankowość elektroniczna offline i online.
Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej standardowe, podatkowe, ZUS-owe.
Możliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego
transferu.
Rozliczenia waluta obca – PLN.
Różnice kursowe od rozliczeń rozrachunków i środków pieniężnych na
rachunkach bankowych.
Rozliczenia obca waluta - obca waluta wraz z możliwością rejestrowania takich
płatności już podczas
wystawiania dokumentu
(np. możliwe
zewidencjonowanie faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach,
częściowo w USD lub w innej walucie).
Kompensaty wielowalutowe.
Podział płatności na rodzaje - dla każdego z nich można określić, jaki typ
rozrachunku będzie tworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy
spłatę należności, a rodzaju zaliczka tworzy zobowiązanie).
Możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony

Tytuł Projektu: „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie MAP
LIFTTECHNIK Marek Bartylla Patrycja Bartylla Spółka Cywilna z siedzibą w Przyworach”
Nr Projektu: RPOP.02.01.02-16-0012/18 Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 02 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1.2 Wsparcie TIK w
przedsiębiorstwach
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•
•
•
•
•
Konfiguracja

•
•
•

•
•

na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich).
Otwarty model rodzajów rozrachunków.
Ewidencja sesji rozliczeniowych, czyli zbioru rozliczeń tworzona automatycznie
podczas dokonywania rozliczeń.
Udostępnienie finansów. Integracja z KPiR oraz VAT.
Schematy postępowań windykacyjnych.
Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS informujących o
postępowaniu windykacyjnym.
Pola własne wielu dokumentów księgowych i kartotek – możliwość budowania
w oparciu o nie kartotek księgowych i możliwość wykorzystania ich w
schematach importu.
Możliwość wykorzystania predefiniowanych słowników użytkownika i
wykorzystanie ich elementów do opisu księgowego pozycji dokumentów do
dekretacji.
Dostosowywanie programu do własnych potrzeb księgowych poprzez
wyłączenie obsługi pewnych funkcjonalności i dostępu do opcji.
Predefiniowany szablon ustawień wyłączający m.in. obsługę rozrachunków i
finansów.
Możliwość określenia, w jakiej bazie danych ma być sprawdzany kontrahent:
GUS, VIES, CEiDG, portalu Ministerstwa Finansów.
Dostosowanie wewnętrznego klienta poczty e-mali do korespondencji z
klientami.

Możliwy jest mobilny dostęp do programu, co zapewnia łatwy i szybki dostęp do najważniejszych
informacji o stanie firmy, pozwalając zachować kontrolę nad biznesem z każdego miejsca.
Podstawowe informacje przedstawiane są w widoku ogólnym, a widok szczegółowy pozwala analizować
dane w postaci tabel i wykresów. Użytkownik ma możliwość określenia zakresu i sposobu wyświetlania
danych (m.in. według jakich kryteriów dane mają być grupowane, z jakiego okresu, ile danych pokazywać
na wykresach – w zależności od typu raportu).

5

Program
kadrowopłacowy

Licencja bezterminowa na 3 stanowiska, i abonament obejmujący okres wdrożenia systemu oraz 3 lata po
dacie jego wdrożenia,, który umożliwia automatyczne aktualizacje, w tym aktualizacje eliminujące błędy,
usprawniające działanie systemu i dostosowujące funkcjonalności do przepisów zmieniającego się prawa.
System kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych i średnich firmach. Intuicyjny interfejs i
automatyzacja wielu czynności które przyśpieszają pracę.
Zawiera wszystkie funkcje niezbędne w dziale kadr i płac – od prowadzenia rozbudowanej ewidencji
osobowej i wystawiania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przez proste i zaawansowane
planowanie i naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS oraz
wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych.
Program dla firm, które potrzebują elastycznego, otwartego systemu kadrowo-płacowego. Oprócz pełnej
funkcjonalności standardowego programu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań. Pozwala m.in. na
rozbudowaną obsługę umów cywilnoprawnych (składniki płacowe, dział, stanowisko, absencje i inne),
zaawansowane definiowanie wartości składników płacowych, tworzenie własnych raportów i wydruków,
specyficzne opisywanie danych z wykorzystaniem tzw. pól własnych. Można dodawać indywidualne
rozwiązania dostosowane do specyfiki firmy.
OBSZAR
Ogólny

FUNKCJONALNOŚCI
•

•

Strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym
stanie firmy:
- informacja o stopniu realizacji planu wynagradzania pracowników;
- liczba zatrudnionych pracowników w podziale na różne rodzaje umów (na
czas określony, nieokreślony, próbny);
- informacja o kończących się umowach;
- informacja o wygasających badaniach i uprawnieniach;
- podsumowanie wynagrodzeń w bieżącym miesiącu;
- informacja o rozliczeniu zapisów z karty pracy (absencji, akordów, prowizji);
- ostrzeżenie o nienaliczonych deklaracjach w bieżącym miesiącu.
Wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu
umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy,
informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń.
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Kadry

•

•
•
•
•
•

Płace

•
•

•

•
•
•

•
•
•
Karta pracy

Portal
pracownika

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi:
badania lekarskie, szkolenia BHP, uprawnienia zawodowe, nagrody i kary,
historia zatrudnienia, członkowie rodziny, przychody i koszty autorskie z
innych źródeł.
Biblioteka dokumentów pracownika (obrazy dokumentów tworzonych w
programie oraz import dokumentów zewnętrznych).
Ewidencja umów o pracę i umów cywilnoprawnych z aneksami.
Możliwość rozbudowy umów cywilnoprawnych o elementy właściwe umowom
o pracę: składniki płacowe, dział, stanowisko, ewidencja absencji i inne.
Automatyczne obliczanie wymiaru należnego urlopu wypoczynkowego w
wyniku wykonywania operacji mogących wpływać na ten wymiar – na przykład
po przedłużeniu umowy w ciągu roku.
Bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy,
świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne); możliwość
tworzenia własnych wzorców.
Prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i
realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców.
Trzy sposoby określania wartości składników:
- kwota;
- definicja (możliwość budowania wyrażeń z funkcji wbudowanych w
programie - np. płaca minimalna, liczba dni absencji różnego rodzaju, liczba
przepracowanych godzin nocnych oraz godzin nadliczbowych, wartość innego
składnika płacowego, wartość pozostałych wynagrodzeń z zadanego okresu
oraz
wiele
innych
a
także
własnych
parametrów;
- „składniki programowalne” (nieograniczone możliwość do zastosowania
przez doświadczonego serwisanta/programistę).
Trzy poziomy określania wartości składników:
- w słowniku składników (dla całej firmy);
- w definicji listy płac (np. dla działu);
- w umowie (dla konkretnego pracownika).
Rozbudowane możliwości parametryzacji składników (parametry obliczania
wartości finalnej, wpływu na podatki i składki ZUS i wiele innych).
Operacje zbiorcze umożliwiające łatwe wprowadzanie zmian w systemie
wynagrodzeń dla całej firmy, poszczególnych działów i indywidualnych
pracowników.
Mechanizmy automatyzujące naliczanie wynagrodzeń: strona główna
prezentująca stan realizacji planu wynagradzania pracowników, widget
przypominający o wynagrodzeniach oczekujących na naliczenie, rozbudowany
i intuicyjny kreator naliczania wynagrodzeń.
Analizator wypłaty prezentujący w zrozumiałej formie w jaki sposób zostały
obliczone poszczególne kwoty (uwzględnia także zmiany wprowadzone przez
użytkownika po naliczeniu wynagrodzenia.
Definiowanie wydruków typu lista płac (łatwe i zarazem dające duże
możliwości konfiguracji).
Operacje kasowe oraz przelewy do wypłat dla pracowników oraz różnych
instytucji (np. komornik, firma ubezpieczeniowa).
Elastyczne planowanie czasu pracy.
Wiele systemów rozliczania czasu pracy.
Dowolne okresy rozliczeniowe.
Rejestrowanie faktycznego czasu pracy:
- godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny
nocne;
- urlopy, absencje zasiłkowe, inne nieobecności.
Rejestrowanie i rozliczanie ekwiwalentów za urlop.
Delegacje krajowe i zagraniczne.
Ewidencja akordów (akordy liniowe i progresywne).
Ewidencja prowizji (prowizje liniowe i progresywne).
Ewidencja sporadycznych naliczeń i potrąceń.
Nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki
internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych.
Informacja o wynagrodzeniach.
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Inne

•
•
•
•
•
•
•

Informacja o stanie przysługującego urlopu wypoczynkowego.
Możliwość zgłoszenia urlopu.
Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS.
Obsługa potrąceń komorniczych.
Deklaracje skarbowe (naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna PIT-2,
PIT-4R,PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40).
Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS (współpraca z programem
Płatnik).
Bankowość elektroniczna.

Możliwy jest mobilny dostęp do programu, co zapewnia łatwy i szybki dostęp do najważniejszych
informacji o stanie firmy, pozwalając zachować kontrolę nad biznesem z każdego miejsca.
Podstawowe informacje przedstawiane są w widoku ogólnym, a widok szczegółowy pozwala analizować
dane w postaci tabel i wykresów. Użytkownik ma możliwość określenia zakresu i sposobu wyświetlania
danych (m.in. według jakich kryteriów dane mają być grupowane, z jakiego okresu, ile danych pokazywać
na wykresach – w zależności od typu raportu).

6

Moduł
archiwizacji w
chmurze

Licencja na nieograniczoną liczbę stanowisk do 100 pracowników, i abonament obejmujący okres
wdrożenia systemu oraz 3 lata po dacie jego wdrożenia, który umożliwia automatyczne aktualizacje, w
tym aktualizacje eliminujące błędy, usprawniające działanie systemu i dostosowujące funkcjonalności do
przepisów zmieniającego się prawa.
Moduł do archiwizowania danych zgromadzonych w poszczególnych programach tworzących system.
Moduł pozwala na tworzenie kopii zapasowych online z wykorzystaniem chmury. Pozwala to uniknąć
typowych dla standardowej metody zagrożeń, takich jak: awaria sprzętu, uszkodzenia mechaniczne,
przypadkowe skasowanie plików, kradzież czy dostęp osób niepowołanych. Zapewnia również ochronę
cennych danych przed zagrożeniami z Internetu (wirusy, programy szpiegowskie itp.).
Najważniejsze zalety modułu:
•

•
•

•

Bezpieczeństwo - dostęp do danych ma tylko użytkownik poprzez login i hasło nadawane podczas
zakładania konta. Wysyłane pliki archiwów są przechowywane w postaci szyfrowanej i nie ma do nich
dostępu nikt poza użytkownikiem. Pliki archiwów są szyfrowane algorytmem za pomocą klucza
szyfrującego. Szyfrowanie i deszyfrowanie pliku odbywa się po stronie chmury.
Minimalizacja zagrożeń - ograniczona do minimum możliwość utraty danych wskutek przypadkowego
skasowania, awarii, uszkodzenia sprzętu, kradzieży.
Wygoda - po ustaleniu harmonogramu wykonywania archiwizacji dane będą automatycznie wysyłane
do chmury. Proces wysyłania danych odbywa się w tle - nie obciąża systemu i nie wymaga
zaangażowania użytkownika, można w tym czasie skupić się na bieżącej pracy. Nie trzeba tracić
cennego czasu na kopiowanie danych na zapasowy nośnik.
Stały dostęp do danych - technologia Cloud Computing umożliwia dostęp do zapisanych danych z
dowolnego miejsca o dowolnej porze.

Abonament który umożliwia korzystanie z archiwizacji w chmurze w okresie wdrożenia systemu oraz 3 lata
po dacie jego wdrożenia .

Informacje dodatkowe:
- tworzony system będzie wykorzystywał przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej
- Użytkownicy będą mogli łączyć się zdalnie z serwerem w firmie, dzięki czemu będą mieli dostęp do
funkcjonalności systemu i przechowywanych danych
- Dane z programów będą archiwizowane przez tworzenie kopii zapasowych w chmurze
- Użytkownicy systemu będą mogli z wykorzystaniem urządzeń mobilnych zaciągać informacje z
systemu, w tym dot. sprzedaży, zamówień, obrotów, rozrachunkach itp. Dostęp będzie możliwy m.in.
dzięki stworzonej infrastrukturze, z funkcją VPN,
- będzie to oprogramowanie od jednego producenta,
- możliwa będzie wymiana danych między modułami, co pozwoli na automatyzację przepływu pracy i
procesów biznesowych,
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- jedna baza danych wprowadzonych do systemu będzie dostępna przez użytkowników każdego z
modułów,
- system będzie także umożliwiał dodawanie własnych rozszerzeń, celem dalszej rozbudowy, czy
integracji z innymi modułami/systemami,
- poszczególne moduły będą ze sobą kompatybilne, w pełni zintegrowane w ramach jednej platformy
(zakup modułów jednego producenta),
- system będzie umożliwiał szerokie raportowanie, informowanie o czasie pracy przez pracowników
firmy nad konkretnymi zadaniami, co ułatwi kadrze zarządzającej przedsiębiorstwem Wnioskodawcy
podejmowanie decyzji, począwszy od drobnych decyzji zakupowych a skończywszy na decyzjach
strategicznych,
- system będzie kompleksowy, wspomagać będzie zarządzanie wszystkimi zasobami
przedsiębiorstwa: materiałowymi, finansowymi, produkcyjnymi, ludzkimi – m.in. rezerwowanie
zasobów materiałowych, produkcyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi i wspomaganie w
zarządzaniu finansami, wspomaganie w kwestii monitoringu stanów magazynowych i dokonywania
zamówień.
b)

1

zakup środków trwałych i wyposażenia umożliwiającego korzystanie z tworzonego systemu
B2E.
Infrastruktura
serwerowa i
sieciowa

Stan: nowy
Na infrastrukturę serwerową składać się będą:
1. Switch (2 szt.) (24 porty LAN, typ portów LAN RJ24)
2. Zasilacz (Moc wyjściowa: 900W / 1500 VA, Wydajność przy pełnym obciążeniu:
98%,), Pojemność baterii 260 VAh).
3. Organizator kabli 19” (4 szt.)
4. Szafa 19” 27U
5. Półka 19" 2U
6. Gniazdko natynkowe (120 szt.)
7. Kabel UTP kat 5/metr (6000 szt.)
8. Centralka telef. BH tel
9. Patch panel 24 port (2 szt.)
10. Patch cord 0,5 m (24 szt.)
11. Patch cord 3 m (24 szt.)
12. Router (Port WAN 1x 10/100/1000BaseT (RJ45); Port LAN 4x 10/100/1000BaseT
(RJ45); Wbudowana pamięć SDRAM 128 MB; Moc wbudowanej anteny 2.5 dBi).
Stworzy serwer VPN w przynajmniej 2 metodach, serwer WiFi.
13. Serwer (Procesor 8-rdzeniowy; Częstotliwość procesora 2,1 GHz - 3 GHz; Pojemność
dysków 600 GB, typ zainstalowanego dysku SAS 3.0 (12Gbit); Pojemność
zainstalowanej pamięci 16 GB; Rodzaj zainstalowanej pamięci DDR4; Częstotliwość
szyny pamięci 2400 MHz; Ilość banków pamięci 12 szt.; Karta sieciowa 4 x
10/100/1000 Mbit/s ; Interfejsy: 1 x Serial, 2 x VGA, 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, 1 x USB
3.0 Internal; Ilość zasilaczy 2 szt.; Moc zasilacza (zasilaczy) 750 Wat; 25 CALi).
14. Dysk sieciowy (2,5" SATA III, 3,5" SATA III; karta sieciowa 10/100/1000; usługi : Cloud
Station, iSCSI target, Serwer CIFS, Serwer DLNA, Serwer FTP, Serwer mediów).
Pozwoli na backup plików z serwera i komputerów użytkowników, backup SQL,
dostęp w chmurze.
15. Dysk serwerowy (2 szt.) (Pojemność 8TB, cache 256MB, 7200 obrotów/min.;
interfejs SATA III (6 Gb/s)).
16. Router (2 szt.) (standard pracy: 802.11ac, 802.11n, 802.11g; pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz;
port USB, switch, WAN). Stworzą dodatkowe punkty na obiekcie, które umożliwią
komunikację z serwerem i dostęp do systemu.
17. Listwa zasilająca 19”.

1szt.

Infrastruktura umożliwi wdrożenie i korzystanie z systemu. Będzie to kompletny serwer
oraz wewnętrzna sieć informatyczna stworzona od podstaw w nowej nieruchomości do
której zostanie przeniesiona cała działalność przedsiębiorstwa, która na dzień dzisiejszy
prowadzona jest w dwóch lokalizacjach – 1. magazyn i część produkcyjna; 2. biura i
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2

Komputery z
dodatkowymi
zasilaczami

warsztat serwisowy.
Stan: nowy
Komputery stacjonarne o minimalnych parametrach: procesor czterordzeniowy od 3 do
3,5 GHz, 6 MB cache; pamięć RAM 8GB, dysk 240 GB SSD SATA III, łączność LAN
10/100/1000 Mbps.

13szt.

Zasilacze o mocy pozornej 600VA / 360W, Bateria: 12 V/7 Ah x 1; Z zabezpieczeniem przed
przeciążeniem, wyładowaniem i przeładowaniem.

3

4

Monitory

Ultrabook

Komputery umożliwią pracownikom firmy korzystanie z systemu i poszczególnych jego
funkcjonalności. Każdy komputer zostanie wyposażony w osobny, dodatkowy zasilacz. Ma
to być zabezpieczenie przed nagłym brakiem zasilania, który powodowałaby utratę danych
i dezorganizowałby pracę przedsiębiorstwa.
Stan: nowy
Przekątna ekranu 24”, rozdzielczość Full HD, podświetlenie LED, proporcje obrazu 16:9,
czas reakcji 1 ms, złącza VGA, DVI, HDMI.
Każde stanowisko komputerowe (13 nowych i 2 obecne + 1 monitor do stanowiska które
nie wymaga pracy na wielu dokumentach) zostanie wyposażone w 1 monitor, a
dodatkowo 4 stanowiska do projektowania w dodatkowy drugi monitor. Dzięki temu
znacznie poprawi się ergonomia pracy.
Stan: nowy
Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli; Procesor 2,0 GHz; Pamięć RAM 4 GB; Dysk 256 GB
SSD

20szt.

5szt.

Komputery przenośne z możliwością pracy w trybie tabletu do mobilnego korzystania z
zasobów systemu i jego funkcjonalności. Wykorzystywane będą głównie przez
pracowników hali produkcyjno-magazynowej, stąd ich mobilny charakter.

Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na
konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych
wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający.
Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych,
które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od
wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu.
W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub
podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych.
Kod CPV:
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30200000-1 Urządzenia komputerowe
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe
i wsparcia

V. OPIS KRYTERIÓW OCENY ORAZ PROCEDURY OCENY OFERT
1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe zostaną
poddane weryfikacji pod kątem zgodności z Przedmiotem Zamówienia. Oferta, która nie będzie
zgodna z przedmiotem zamówienia oraz jego parametrami minimalnymi, lub taka która zostanie
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przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji, zostanie odrzucona jako
niezgodna z przedmiotem zamówienia.
2.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w poszczególnych częściach zamówienia. W
postepowaniu ofertowym zwycięży oferent bądź oferenci, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów
w poszczególnych pozycjach zamówienia. Ocena przeprowadzona zostanie indywidualnie dla każdej z
dwóch części zamówienia (1 lub 2), dlatego możliwe będzie udzielenie zamówienia dwóm
wykonawcom.
3. Nie dopuszczono składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dokona oceny punktowej (osobno dla części A i osobno dla części B) ofert które:
a)
zostały złożone w terminie,
b)
są zgodne z Przedmiotem Zamówienia,
c)
Zamawiający stwierdzi spełnienie przez Oferenta wymagań w zakresie doświadczenia i
potencjału zgodnie z zapisami pkt. „Warunki udziału w postępowaniu”.
5.
Ocena punktowa ofert zostanie dokonana na podstawie poniższych kryteriów:
Kryterium I – Cena (maksymalna ilość punktów = 70)
Kryterium II – Termin realizacji - (maksymalna ilość punktów = 30)
W kryterium I - Cena - najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę
netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem
Cena najniższa
________________________ x 70 = Liczba punktów
Cena oferowana przez firmę - oferenta
Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji
wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe tj.: koszty dostawy, montażu i uruchomienia, jeżeli
zachodzi konieczność ich faktycznego poniesienia, a także konfiguracje oprogramowania tj.:
definiowanie użytkowników na serwerze oraz konfiguracje domeny.
W kryterium II Termin realizacji - oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od
zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

Najkrótszy czas realizacji (podany w tygodniach)
__________________________________________________________x 30 = Liczba punktów
Czas realizacji oferowany przez oferenta (podany w tygodniach)
Termin realizacji liczony będzie od daty podpisania umowy.
Maksymalny termin realizacji zamówienia do dnia 31.07.2019r.
6.
Sposób wyliczenia punktów:
- Łączna maksymalna liczba punktów = 100 punktów,
- Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych Kryteriach oceny według wzoru:
∑= Punkty uzyskane w kryterium 1 + Punkty uzyskane w kryterium 2
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- Zamawiający obliczy punkty uzyskane w kryterium Cena i Termin realizacji odrębnie dla każdej
części zamówienia.
6.
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
7.
W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent lub oferenci, którzy zdobędą najwyższą liczbę
punktów.
8.
W razie identycznej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.
9.
W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów oraz podali taką samą
najniższą cenę Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponowne ofert
cenowych drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w Załączniku nr 2 Formularz
Oferty.
10.
Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy, a terminem
zakończenia data protokołu odbioru przedmiotu zamówienia podpisana przez Zamawiającego.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot posiadający wiedzę, doświadczenie, i
potencjał pozwalający na terminową realizację niniejszego zapytania ofertowego z najwyższą
starannością, który spełnia łącznie warunki:
1.1. zrealizował w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie minimum 1 dostawę sprzętu o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto,
1.2. zrealizował w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie minimum 1 wdrożenie systemu B2E o wartości co najmniej 30 000,00 zł netto.
2. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
w niniejszym postępowaniu.
3. Zapisy pkt. VI.1 będą weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta zawartego we wzorze
formularza ofertowego (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz ogólnodostępnych
informacji m.in. zapisy stron internetowych oraz dokumentów rejestrowych.
4.
W przypadku stwierdzonej wątpliwości co do potencjału oferenta zgodnie z zapisami pkt VI.1,
zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na etapie oceny ofert, dodatkowych dokumentów
potwierdzających potencjał np. referencje, protokoły odbioru prac lub usługi.
5.
Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w
szczególności na:
a)
Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)
Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony prze IZ PO,
c)
Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)
Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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6. W przypadku powiązania o którym mowa w pkt. 5 oferent zostanie wykluczony z postępowania.
7. Wszystkie dodatkowe koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Oferenta.
8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
1.
Oferta winna być sporządzona zgodnie z zaleceniami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym oraz
przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane
określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie,
nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby / osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
2.
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
3.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do
reprezentowania Oferenta. W przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z
ogólnodostępnych informacji (np. KRS, CEIDG), oferent zobowiązany jest do przedłożenia kopii
dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentowania lub kopię dokumentu
potwierdzającego fakt udzielania stosownego upoważnienia, którego oryginał zostanie
zweryfikowany w momencie podpisania umowy z wykonawcą.
4.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych.
5.
Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach netto.
6.
W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty
na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu ogłoszenia
Zapytanie Ofertowego.
7.
Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
8.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
9.
Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert.
10.
Ofertę można dostarczyć zgodnie z jedną z dopuszczalnych form:
a)
W formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożoną osobiście na adres
Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego):
MAP LIFTTECHNIK Marek Bartylla Patrycja Bartylla Spółka cywilna
ul. Wiejska 107, 46-050 Przywory
w godzinach pracy tj. 07:30-15:30 do dnia 16.04.2019r.
b)
W formie elektronicznej - skan podpisanych dokumentów wysłany na adres e- mail:
patrycja.bartylla@op.pl do dnia 16.04.2019r.
z dopiskiem „dotyczy zapytana ofertowego 1/RPOP.02.01.02-16-0012/18”
11.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
12.
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania zadane do dnia 12.04.2019 do godz. 23:59,
pytania zadane po upływie tego terminu pozostaną bez odpowiedzi.
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VIII.
ROZTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1.
W przypadkach, gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo zwrócić się do oferenta z
prośbą o uzupełnienie złożonej oferty. Zmiany nie mogą dotyczyć parametrów oferty mających
wpływ na uzyskaną punktację zgodnie z kryteriami oceny oferty. Zamawiający ma również prawo do
samodzielnego korygowania omyłek oczywistych. W przypadkach, gdy okaże się to niezbędne,
Zamawiający ma prawo zwrócić się do oferenta z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień do
złożonej oferty, w tym żądania dodatkowych dokumentów weryfikujących kwalifikacje i
doświadczenie składającego ofertę.
2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz
unieważnienia zapytania (w całości lub części) bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na każdym
etapie bez podania przyczyny.
4.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 7
dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się
integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i
zobowiązania Zamawiającego oraz Oferentów odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą
podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do
uaktualnienia już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych
korekt w treści zapytania ofertowego.
5.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu
uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6.
O zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty Zamawiający
zawiadamia wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu zamieszczając stosowną
informację na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
7.
W przypadku zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert Oferentom nie
przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
8.
Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w bazie konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
9.
Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu
podpisania umowy.
10.
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.

IX. MINIMALNY ZAKRES UMOWY
1.
Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym, a Oferentem.
2.
Podstawą wypłaty wynagrodzenia będą podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego
protokoły odbioru przedmiotu zamówienia.
3.
Okres realizacji zamówienia rozpoczyna bieg w dniu podpisania umowy z wykonawcą. Termin
zakończenia realizacji zamówienia 31.07.2019r.
4.
Planowany termin podpisania umowy – w terminie związania ofertą.
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5.
Umowa obejmuje przeniesienie autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów jakie
powstaną w związku z realizacją zamówienia, co dotyczy w szczególności tworzonego
oprogramowania i kodu.
6.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym
zakresie:
a)
Zmiany terminów realizacji umowy wynikać mogą jedynie, ze zmiany zapisów umowy
o dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w
firmie MAP LIFTTECHNIK Marek Bartylla Patrycja Bartylla Spółka Cywilna z siedzibą w Przyworach”
jaką Zamawiający podpisze z podmiotem udzielającym współfinansowania, pod warunkiem, że
umowa ta zostanie zmieniona po dniu udzielenia niniejszego zamówienia.
b)
Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w
sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie
podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy;
- wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej postanowień przez Strony,
- zmiany wartości umowy tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług,
dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez
wykonawcę przedmiotu zamówienia,
- przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym
nie jest możliwe,
c)
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
d)
zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
7.
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i zgody obu stron.
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X. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności,
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym
zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót
budowlanych.
XI. KONTAKT Z ZAMAWIAJACYM
1.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest:
Imię: Patrycja
Nazwisko: Bartylla
Tel.: +48 77 464 35 34
e-mail: patrycja.bartylla@op.pl
XII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1: Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
Załącznik nr 2: Formularz oferty.
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

…………………………………………
Data i Podpis Zamawiającego
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