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Świecie, 02.12.2013r.  
 

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2/2013 
 
Zamawiający:  Drukarnia MW Wieczorek Mirosław 
   Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie 

NIP: 5591391666, REGON: 093072292 
Tel. 525256081, Fax. 525256081 
www.drukarniamw.pl, drukarnia@drukarniamw.pl 
 

Tytuł projektu: „Wdrożenie informatycznego systemu klasy B2B, integrującego 
zarzadzanie procesami handlowymi pomiędzy Drukarnia MW a 
partnerami biznesowymi” 

 
W związku z rozpoczęciem projektu pod nazwą:  „Wdrożenie informatycznego systemu klasy 
B2B, integrującego zarzadzanie procesami handlowymi pomiędzy Drukarnia MW a partnerami 
biznesowymi”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 8 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności 
gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 
 
Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi, polegającej na analizie 
prawnej budowanego systemu informatycznego pod kątem zgodności z przepisami krajowymi, 
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przechowywania danych wg 
wytycznych Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. System ten Drukarnia MW 
zakupi w postaci niezbędnych usług doradczych, licencji (wartość niematerialna i prawna) oraz 
parametryzacji, konfiguracji i wdrożenia (usługi instalacyjne). W systemie będą wymieniane 
dane wrażliwe (osobowe i finansowe). System będzie zintegrowany z systemami 
informatycznymi partnerów handlowych poprzez udostępnienie interfejsu użytkownika. 
Zakupiony od firmy informatycznej system B2B będzie rozwiązaniem odpowiedzialnym za 
automatyzację procesów handlowych poprzez wymianę informacji i dokumentów firmowych w 
postaci dokumentów elektronicznych (w formacie EDI lub podpisanych cyfrowo) pomiędzy  
Wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi. Analiza prawna zweryfikuje, czy wdrożone 
rozwiązanie jest poprawne w kontekście ustawodawstwa i prawa polskiego i 
międzynarodowego oraz czy planowane prace informatyczne, szczególnie w obszarze 
integracji, nie będą naruszały warunków licencyjnych oprogramowania wykorzystywanego przez 
wszystkie strony systemu informatycznego. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia. 
Drukarnia MW planuje zakupić i wdrożyć system B2B w celu automatyzacji wymiany informacji 
handlowych i finansowych. System informatyczny musi być przystosowany do integracji z 
systemami partnerów biznesowych. Zakup innowacyjnego systemu B2B pozwoli Beneficjentowi 
na znaczące uproszczenie wymiany danych z partnerami, jak również umożliwi automatyzację 
działalności operacyjnej. System informatyczny B2B musi automatyzować następujące procesy 
B2B:  
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- fakturowanie (wystawianie e-faktur z bezpiecznym podpisem elektronicznym - proces 
rozliczeń z kontrahentami), 
- obsługa zleceń / zamówień (zgłoszenie zapotrzebowania, przyjęcie zamówienia, śledzenie 
stanu realizacji), 
- podgląd stanów magazynowych (dostęp do aktualnych stanów magazynowych), 
- zarzadzanie dokumentami (elektroniczny obieg dokumentów). 
 
Wdrożenie projektu to dla Drukarni MW korzyści takie jak: 

− automatyczna elektroniczna wymiana danych z partnerami, 
− stworzenie niezawodnego systemu transferu danych biznesowych, eliminującego błędy 

spowodowane zaangażowaniem czynnika ludzkiego, 
− wprowadzenie automatycznego importowania informacji z systemów, co umożliwi 

znaczne poszerzenie oferty i dopasowanie jej pod standardy i wymagania klienta 
ostatecznego, będącego głównym źródłem generowania przychodów w ramach 
prowadzonego partnerstwa, 

− automatyczna weryfikacja poprawności danych przesyłanych pomiędzy 
współpracującymi przedsiębiorstwami, 

− wprowadzenie automatycznej archiwizacji danych (uporządkowana struktura), 
niezależnie od źródła ich transferu, ze swobodnym i szybkim dostępem do dowolnej 
informacji niezależnie od terminu jej zarchiwizowania, 

− możliwość eksportu danych do systemu partnera, 
− cyfrowe podpisywanie pism i faktur, a także elektroniczny obieg dokumentów. 

 
Przedmiotem automatycznej komunikacji wewnątrz systemu B2B będą m.in. takie informacje 
jak: 
1. Dane klientów – dane osobowe, przychody, dochody, informacje o dokumentach 
identyfikacyjnych i dochodowych,  
2. Dane o ofercie – wynik przygotowania oferty dla klienta, identyfikator oraz szczegóły oferty, 
warunki zabezpieczenia, 
3. Aktualny stan realizacji zapytania o usługę, uzupełnienie danych, status klienta. 
4. Aktualny stan realizacji usługi. 
5. Ustalenie sposobu realizacji zamówienia – szczegółowe ustalenia z klientem w zakresie 
terminów i sposobu realizacji. 
6. Termin realizacji – pożądany termin realizacji poszczególnych usług. 
7. Jakość usług – informacja zwrotna na temat zadowolenia klienta z realizacji usług, 
ewentualne reklamacje, 
8. pozostałe. 
 
Oszacowany czas realizacji zadania: 40 godzin. Zwracam się do państwa z prośbą o wycenę 
prac związanych z realizacją analizy prawnej zgodnie z wyżej wymienioną specyfikacją. 
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pieczęć i podpis Zamawiającego 


