Dotyczy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA 2 PRZEDSIĘBIORSTWA
Działanie 2.2 Inwestycje profilowane
Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.02.02.01-22-0204/17
Tytuł projektu:

„Wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej do obsługi współpracy
wnioskodawcy i klientów nowego zakładu produkcyjnego.”

Ogłoszenie na zakup związane z projektem.

Gdańsk, dn. 02 października 2017r.

ZAMAWIĄJĄCY:

„Damir” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wschodnia 13
80-066 Gdańsk
PRZEDMIOT ZAKUPU:

a. Opis przedmiotu zakupu:
Przedmiotem zakupu jest nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
1.Zakup serwera - serwer charakteryzuje się wysokiej jakości parametrami
2. Zakup zasilacza UPS
3. Zakup szafy serwerowej.
4. Zakup urządzenie typu NAS (Network Attached Storage)
5. Zakup urządzenia typu Switch
6. Storna internetowa – Jako pierwszy bazowy element platformy internetowej (jej podstawa) należy wskazać
zakup strony internetowej. Wnioskodawca planuje zakupić stronę internetową, do stworzenia której
wykorzystane zostaną najnowsze standardy (HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript itp.)
7. Portal biznesowy dla klienta (B2B) – zakupiona przez wnioskodawcę platforma posłuży do obsługi zapytań,
zamówień i płatności ze strony kontrahentów oraz zleceń produkcyjnych.
8. Wewnętrzny portal pracowniczy – celem zakupu portalu dla pracownika będzie zarządzanie informacją w
strukturach przedsiębiorstwa.
9. Moduł Administrator zakup 3 licencji dostępowych pozwalających na zalogowanie się do systemu
informatycznego, zarządzanie systemem, jego szeroką parametryzację, definiowanie uprawnień Użytkowników
oraz kontrolę spójności danych. Konfiguracja umożliwia ustalanie różnorodnych słowników.
10. Moduł Zamówienia - zakup 3 licencji na moduł zamówień
11. Moduł Sprzedaż - zakup 3 licencji na moduł sprzedaż
12. Moduł Produkcja - zakup 3 licencji na moduł produkcji
13. Moduł Analityczny współpracujący z Comarch ERP - - zakup 1 serwerowej licencji na moduł analiz -

Określenie zakresu zakupu:
1.Zakup serwera - serwer charakteryzuje się wysokiej jakości parametrami:
Serwer: 1szt.
Typ Obudowy: Rack
Typ Procesora: Intel Xeon 8 rdzeniowy
Liczba procesorów: 2

Częstotliwość Procesora: min. 2Ghz
Pamięć RAM: 64GB (puste gniazda umożliwiające rozbudowę do 128GB)
Ilość dysków twardych: 8
Typ dysków twardych: SSD (z gwarancja producenta min. 10 lat)
Wielkość dysków twardych: 8x 240-256GB
Liczba zasilaczy: 2
Karty sieciowe: min. 2x 100/1000 Mbit/s

2. Zakup zasilacza UPS
Parametry urządzenia:
Zasilacz UPS (Uninterruptible Power Supply)
Typ obudowy: Rack (max. 3U)
Moc pozorna: min. 1000 VA
Moc rzeczywista: min.600 Wat
Architektura: line-interactive
Zimny start: Tak
Sinus podczas pracy na baterii: Tak
Port komunikacji: USB
Wielofunkcyjny wyświeltacz LCD: Tak
Alarmy dźwiękowe: Tak
Wyposażenie: Oprogramowanie do zarządzania
3. Zakup szafy serwerowej.
Parametry szafy to:
Typ: Szafa Rack 19” – Stojąca na kółkach
Wysokość użytkowa: 22-27U
Rodzaj drzwi: Przednie przeszklone z zamkiem
Tylne stalowe uchylne z zamkiem
Boczne demontowane z możliwością montażu zamka
Wyposażenie: min. 4 wentylatory, min. 2 półki oraz min. 1 listwa zasilająca
Materiał i Wykończenie: Stalowa blacha malowana proszkowo, kolor czarny, zabezpieczona przed rdzą
Przepusty kablowe: w suficie i w podłodze
Mocowanie: Regulowane nóżki i kółka.

4. Zakup urządzenie typu NAS (Network Attached Storage)
Parametry urządzenia:
Typ obudowy: Rack
Procesor: 4 rdzeniowy z silnikiem szyfrowania sprzętowego
Pamięć Operacyjna: min. 2GB z możliwością rozszerzenia do 4GB
Liczba dysków: min. 4 z możliwością rozbudowy do min. 8
Zasilanie: redundantne
Typ dysków twardych: SSD z 10 letnią gwarancją producenta
Rozmiar dysków: min. 480-512GB szt.
Wymagania dodatkowe: Port USB 3.0

5. Zakup urządzenia typu Switch
Parametry urzadzenia:
Typ obudowy: Rack
Architektura sieci LAN: GigabitEthernet
Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 24 szt.
Liczba gniazd MiniGBIC (SFP): 2 szt.
Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3ab - 1000BaseT, IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3x - Flow
Control, IEEE 802.1p – Priority, IPv4, IPv6
Bufor pamięci: min.128 MB

6. Storna internetowa – Jako pierwszy bazowy element platformy internetowej (jej podstawa) należy wskazać
zakup strony internetowej. Wnioskodawca planuje zakupić stronę internetową, do stworzenia której
wykorzystane zostaną najnowsze standardy (HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript itp.)
Strona internetowa ma funkcjonowała w oparciu o system zarządzania treścią CMS, pozwalający na
samodzielne aktualizacje treści przez wyznaczonego pracownika.
Strona internetowa ma być wykonana w technologii responsywnej, umożliwiając swobodne przeglądanie
strony na urządzeniach mobilnych (z małymi ekranami) jak tablety czy smartfony.

7. Portal biznesowy dla klienta (B2B) – zakupiona przez wnioskodawcę platforma posłuży do obsługi zapytań,
zamówień i płatności ze strony kontrahentów oraz zleceń produkcyjnych. Dodatkowym atutem będzie
możliwość prezentacji własnego asortymentu. Portal będzie zintegrowany informatycznie z systemem ERP
wnioskodawcy, który będzie wymagał jedynie rozszerzenia licencji.
W związku z planowaną ekspansją na rynki zachodnie portal będzie wielojęzykowy (Języki będą dopasowane do
potrzeb)
Portal ma być zbudowany w oparciu o przeglądarkę, pozwalający klientom na łatwy dostęp bez konieczności
instalowania dodatkowego oprogramowania, co znacząco zwiększy kompatybilność rozwiązania. Według
założeń wnioskodawcy będzie to główne miejsce wymiany dokumentów z klientami. Rozwiązanie ma umieścić
firmę wnioskodawcy w gronie zautomatyzowanych, innowacyjnych i nowoczesnych. Takie ma wykształcić się
postrzeganie Damir na rynku. Poza tym platforma ma pozwolić na nie tworzenie działu handlowego w nowym
zakładzie.

8. Wewnętrzny portal pracowniczy – celem zakupu portalu dla pracownika będzie zarządzanie informacją w
strukturach przedsiębiorstwa. Do nich zaliczamy m.in.:
• Przekazywanie istotnych komunikatów pracownikom produkcji
• Obieg dokumentów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie
• Integracja z portalem klienta w zakresie obsługiwanych zamówień
• Możliwość integracji z monitoringiem w przedsiębiorstwie
• Wspomaganie procesu zarządzania zasobami magazynowymi
Portal pracowniczy będzie również funkcjonował w oparciu o przeglądarkę, dzięki czemu zmaksymalizowana
będzie kompatybilność rozwiązania z urządzeniami dostępowymi (komputery, tablety). Pozwoli to także
uniknąć dodatkowych kosztów, związanych z wdrażaniem rozwiązania na nowych jednostkach komputerowych.

Każdy użytkownik rozwiązania otrzyma spersonalizowane dane kontaktowe (login, hasło), dzięki czemu
możliwe będzie ograniczenie dostępu wyłącznie do treści przeznaczonych dla danego użytkownika.
9. Moduł Administrator - zakup 3 licencji dostępowych pozwala na zalogowanie się do systemu
informatycznego klasy ERPII, zarządzanie systemem, jego szeroką parametryzację, definiowanie uprawnień
Użytkowników oraz kontrolę spójności danych. Konfiguracja umożliwia ustalanie różnorodnych słowników.
W module Administrator następuje definiowanie warunków, na jakich będą funkcjonować obiekty w systemie.
Funkcjonalność modułu polega w szczególności na:
 skonfigurowanie systemu i komputera
 zdefiniowaniu struktury firmy
 określanie centrów
 określenie stanowisk, operatorów
 przypisywanie uprawnień, zakazów do stanowisk i operatorów
 definiowaniu słowników używanych w systemie
 definiowaniu atrybutów używanych w systemie
 określanie definicji dokumentów, które warunkują kształt konkretnych dokumentów wystawianych w
systemie
 ewidencjonowanie pracowników
 definiowanie pieczątek firmy
 wykonywaniu funkcji specjalnych
 wykonywaniu testów integralności
 definiowanie słowników, zawierających kategorie, właściwości, pojęcia itp. używane w systemie

10. Moduł Zamówienia - zakup 3 licencji na moduł zamówień - od zapytania ofertowego, poprzez ofertę, aż do
zamówienia, dostęp do analiz terminowości realizacji zamówień, zgodność obsługi zamówień zakupu ze
standardami ISO, możliwość optymalizacji zamówień np. najniższa cena.

11. Moduł Sprzedaż - zakup 3 licencji na moduł sprzedaż - możliwy jest: szybki wgląd w raporty o wynikach
sprzedaży w wielu podziałach (produkt, kontrahent, kanał sprzedaży, opiekun handlowy, itp.), dostęp do
internetowych kanałów sprzedaży kierowanych do wszystkich klientów,

12. Moduł Produkcja - zakup 3 licencji na moduł produkcji: Firmy produkcyjne charakteryzują się zwiększonymi
potrzebami informacyjnymi, szczególnie z obszaru zarządzania procesem produkcyjnym, który musi być zgodny
z rygorystycznymi normami i reżimami technologicznymi.

13. Moduł Analityczny współpracujący z Comarch ERP - - zakup 1 serwerowej licencji na moduł analiz obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności raportowania i analiz, poprawę jakości procesów biznesowych,
szybką reakcję na zmiany zachodzące w firmie, sterowanie realizacją strategii firmy. Wnioskodawca chce
wdrożyć ten moduł by platforma internetowa mogła dostarczyć raportów predefiniowanych acz dających się
parametryzować dla klientów oraz wielowymiarowych na potrzeby wnioskodawcy. Dodatkowe cechy modułu
to:

•
•
•
•
•
•

dostęp do rozbudowanych obszarów analitycznych, m.in. Wyniki Operacyjne, Produkcja i wiele
innych,
możliwość stworzenia niemal nieograniczonej ilości analiz,
możliwość rozszerzonych analiz pod względem atrybutów, wymiarów analitycznych oraz opisów
analitycznych,
dostęp do narzędzia DataMining, w ramach którego możliwa jest analiza koszyka zakupów oraz
tworzenie prognoz sprzedaży,
funkcjonalność alertów - "mechanizm wczesnego ostrzegania",
możliwość przesyłania raportów na Smartfony

Możliwe jest składanie ofert częściowych.

c. Termin realizacji zamówienia:
Rok 2018
Dostarczanie do Damir Sp. z o.o. w 2018 roku zgodnie z harmonogramem załączonym do
dokumentacji.

d. Kryterium oceny ofert stanowi:
•

CENA – 100%

WARUNKI UDZIAŁU:
Oferty mogą składać przedsiębiorcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1. Złożą ofertę przed upływem terminu składania ofert. Możliwe jest składanie ofert częściowych,
2. Nie spełniają

kryteriów

przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej, określonych w

przepisach wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej lub nie znajdują

się w okresie

restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej;

3. Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej,
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;

4. W przypadku osoby fizycznej - nie będącemu skazanym prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności
dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu,
systemowi bankowemu, karno – skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności
gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

5. Nie będącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających
bądź wspólnikiem nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa
w pkt 5;

6. Nie posiadającym zaległości z tytułu należności publicznoprawnych,
PROCEDURA:

a. Termin składania ofert: do 23.10.2017r
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
Ofertę, której wzór został przedstawiony w załączniku nr 1 do ogłoszenia, sporządzić należy w języku
polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie
zamawiającego pod adresem ul. Wschodnia 13, 80 – 066 Gdańsk, pocztą, lub na adres e-mail:
sekretariat@damir-kable.pl

ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór oferty.
2. Harmonogram rzeczowy projektu.

