OGŁOSZEN|E O KONKURS|E OFERT NA
SYSTEM KLASY ERP

Zakład Produkcji Specjalnej ,,GAMRAT" Sp. z o.o., 38
udziału w konkursie ofert na realizację:

-

200 Jasło, ul. Mickiewicza 108, zaprasza do

Wdrożenie Systemu klasy ERP wraz z instalacjq u Zamawiajqcego, analizq przedwdrożeniowq oraz
szkolenidmi.
Adres obiektu obietv planowanvm wdrożeniem:
38 - 2il) tasło, ul. Mickięwicza 108
lnwestor:
Zakład Pradukcii Specjalnej ,,GAMRAT" Sp. z o.o,, 38 - 2Oa hslo, uI. Mickiewicza 108,
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz,U. 2004 Nr 19 poz. I77 z późn. zm.).

szczegółowv opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest licencjonowane oprogramowanie orazwdrożenie Systemu klasy ERP,
który zintegruje wszystkie dziĄ w firmie. lntegracja polegać ma na wykorzystaniu wspólnej bazy
danych w ramach jednego systemu, dzięki czemu firma będzie posługiwaó się tylko jednym zbiorem
danych.
Svstem ma obeimować obszarv:

o
o
l
r
r
o
.

zarządzania produkcją
Łarządzania sprzedażą
zarządzania Magazynem
Finansami i księgowością
kadrami i płacami
obiegiem dokumentów
Utrzymanie Ruchu

Wdrożony System powinien posiadać funkcje zapewniające ochronę danych przed nieupoważnionym
dostępern i wykorzystaniem przez osoby do tego nieuprawnione. A co za tym idzie powinien spełniać
wszystkie przepisy iwymagania prawne związanie z RODO.

warunki udziału w konkursie:

1.

Przeprowadzenie,,Analizy Przedwdrożeniowej", której celem byłoby dokładne określenie
wymagań w zakresie wdrożenia Systemu.
2. Oferta powinna zawierać:
o c€nĘ netto, za którą zostanie wykonany przedmiot zamówienia w rozbiciu na poszczególne
etapy wdrożenia,
r warunki ptatności,

/M,LŁ

o

termin realizacji prac,

Prosimy również o dołączenie referencjiwraz z realizacjamiwdrożeń o podobnym charakterze.
Oferty należy składać w sekretariacie inwestora w zamkniętych kopertach z dopiskie m: ,,System klasy
ERtr' lub mailem na ad res: zpsgamrat@ zpsgamrat. pl
Termin składania ofert do dnia: 22 marca 2019 roku do godz. 1439.
W sprawie szczegółów oraz niezbędnych informacji do przygotowania powyższej oferty prosimy
o kontakt. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Marto Mocektd. +48 73 497 45 41,kom. +48 602 287 39t, email: mocek@zpsgamrat.pl
Spośród ztożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia kosztów realizacji
za mówi e n a ar az gwa ra ncji prawidłowego fu n kcjonowa n ia.
i

Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

Prezes Zanądu
Zakładu Produkcji Specjalnej ,,Gamrat" Sp. z o.o. w Jaśle
Andrzej Cholewiak

ZAKłAD PRoDUKol sPEcJAtNEl
Spólka

"Gamrat"

z ograniczoną

odpówiedzialnośĘ

R!BoN 37t711798 Nlp 685-2s98_7fi
38-200Jasto, ul. Mickiewicza 108
tel. 13 491 4235, t3 497 4373
fax 13 491 501o

