Łódź dnia 22.11.2010

"NOWA SZKOŁA" Spółka z o. o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25,
90-248 Łódź
NIP 725-00-13-378, REGON 471014170
Firma "NOWA SZKOŁA" Spółka z o. o. pragnie poinformować, iż złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne
Działanie IV.3 E–technologie dla przedsiębiorstw
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR.
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu ICT w celu komunikacji z klientami i świadczenia e-usług
Nr projektu: WND-RPLD.04.03.00-00-135/10
W związku z powyższym ogłaszamy konkurs na zamówienie wykonania zintegrowanego systemu informatycznego.
Przedmiotem zamówienia są następujące wartości niematerialne i prawne, usługi doradcze oraz środki trwałe:
- Licencje na moduł zintegrowanego systemu ERP do zarządzania przedsiębiorstwem – 1 szt.
Wymagania:
• System ma być dostosowany do specyfiki branży, w jakie działa firma
• System ma obejmować i usprawnić wszystkie obszary działalności biznesowej firmy oraz będzie obsługiwał esprzedaż, bazę kontrahentów i asortymentu, raportowanie i analizę finansową
- Usługa wdrożenia modułu zintegrowanego systemu ERP do zarządzania przedsiębiorstwem – 1 szt.
- Licencja na moduł do optymalizacji procesów magazynowych – 1 szt.
Wymagania:
• współpraca z systemami MS Windows serwer SQL
- Usługa wdrożenia modułu do optymalizacji procesów magazynowych – 1 szt.
- Licencje na moduł pulpit kontrahenta – 1 szt.
Wymagania:
• powinien pozwalać na zdalną obsługę sieci sprzedaży on-line
• powinien pozwalać min. na monitorowanie stan płatności, stan realizacji zamówień, zgłoszeń reklamacyjnych,
serwisowych czy produkcyjnych
- Usługa wdrożenia modułu pulpit kontrahenta – 1 szt.
- Licencje na moduł zamówień – 1 szt.
Wymagania:
• składanie zamówień klienta on-line
• dostęp do cennika kontrahenckiego on-line
• dostęp do dokumentacji kontrahenckiej (zamówienia, faktury)
• dostęp do stanów magazynowych
- Usługa wdrożenia modułu zamówień – 1 szt.
- Licencje na moduł e-sklep – 1 szt.
Wymagania:
• automatyczna synchronizacja z oprogramowaniem ERP – sprawna komunikacja na linii system-sklep, gwarancja
zawsze aktualnych stanów magazynowych,
• promocja w internetowej galerii handlowej,
- Usługa wdrożenia modułu e-sklep – 1 szt.
- Kolektory danych do obsługi logistycznej magazynu – szt. 8

Wymagania:
• kompatybilność z Windows CE 5.0
• komunikacja poprzez sieć WiFi standard B/G
• powinien zawierać czytnik z laserem 1D
Przy wyborze oferty firma będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny,
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 80% cena, 20% pomoc techniczna.
Oferty powinny zawierać nazwę oferenta, datę, dane osoby kontaktowej, nazwę i opis oferowanego produktu wraz z
parametrami technicznymi, wartość netto oraz brutto, warunki płatności, okres ważności oferty, termin i warunki realizacji
dostawy. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne elementy urządzeń, licencji i wdrożenia.
Struktura ceny:
• koszty oprogramowania,
• koszty nabytych urządzeń,
Termin wykonania zamówienia: 30.09.2011
Beneficjent może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub unieważnić postępowanie konkursowe.

Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na adres mailowy: administrator@nowaszkola.com, pocztowy lub w
siedzibie firmy, adres 90-248 Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
Termin składania ofert: 7.12.2010
przyjęto, data

