W związku z realizacją projektu pt. „Wsparcie rozwoju działalności INTERMEBLE Sp. z o.o. Sp. k. w
Sompolinku na rynkach zagranicznych poprzez udział w Targach Międzynarodowych w Kolonii oraz
MTP Meble 2016, a także wykonanie opracowania w zakresie wdrożenia nowego modelu
biznesowego”
zapraszamy do złożenia oferty na usługę doradczą w poniższym zakresie:
I.

Zakres usługi doradczej:

Obecnie przedsiębiorstwo nasze nie posiada systemowych rozwiązań usprawniających
kompleksowo proces ofertowania dla klientów indywidualnych (eksportowych) , w tym
agregujących bazę wiedzy o wyrobach. Od planowanej usługi doradczej oczekuje się określenia
zakresu, co powinno zawierać i jak sprawnie funkcjonować narzędzie informatyczne do
efektywnego procesu ofertowania.
Ramowe wymagania stawiane usłudze doradczej to:
• prosty i szybki dostęp do kompleksowej informacji o wyrobach,
• udostępnienie narzędzi wspierających przygotowanie oferty z uwzględnieniem obowiązujących w
firmie reguł (np. zastrzeżeniach rynkowych),
• śledzenie statusu oferty,
• mechanizm przypomnień np. o konieczności kontaktu z klientem,
• tam gdzie to możliwe wskazanie zasilenia danymi (uniknięcie powielania
wprowadzenia danych) poprzez integrację z systemami dziedzinowym działającymi w firmie
Wymagania techniczne:
- określenie dostępność z poziomu przeglądarki internetowej.
- zgodność z Responsive Web Design.
Usługa doradcza musi określać, jak planowane do zakupu narzędzie informatyczne będzie
importowało wyroby z informatycznego systemu firmowego Axapta, a także co powinno umożliwiać
narzędzie. Opis powinien dotyczyć poniższych zagadnień:
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- filtrowania pól,
- dodawania wyrobów do bazy,
- usuwania wyrobów,
- edycji wyrobów,
- eksport CSV.
Doradztwo powinno także określać jaki ma być moduł tworzonej oferty i co będzie zawierał.

II. Termin realizacji umowy
- termin wykonania usługi doradczej oraz dostarczenia opracowania do siedziby INTERMEBLE Sp. z
o.o. Sp. k. – do 01.02 2016 r.
III. Oferta musi zawierać następujące informacje:
1. zakres umowy (j.w.),
2. Określenie ilości godzin niezbędnych do wykonania doradztwa,
3. cenę netto i brutto z 1 godzinę doradztwa ,
4. datę ważności (oferta powinna być ważna przynajmniej do 31.01.2016 r.)

IV. Kryteria oceny ofert:
1. Cena netto – 100%

Ofertę prosimy złożyć do dnia 09.10.2015 r. - listownie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) bądź
osobiście na adres:
INTERMEBLE Sp. z o.o. Sp. k. ; Sompolinek 18, 62-610 Sompolno; tel. 063 262 30 21
e-mail: dotacje@intermeble.com.pl

Zamieszczenie ogłoszenia: 01 październik 2015 r.

2

