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Ogłoszenie o zamówieniu
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii – gwarancją rozwoju firmy KEL-MET
na rynku międzynarodowym
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA,
INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE 3.2: PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI
I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.
Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania przetargowego

Proszę o przedstawienie oferty na oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem
Główne założenia systemu powinny obejmować wzrost produktywności i efektywności procesów w
zakresie:
-

struktury organizacyjnej:

Oprogramowanie powinno umożliwić przedstawianie kompleksowej skonsolidowanej informacji w jednym
miejscu, dostarczać każdemu użytkownikowi interesujących go informacji, analiz i raportów, usystematyzować
strukturę firmy.
-

procesów zarządczych

System powinien pozwolić na znaczne zwiększenie szybkości pozyskiwania informacji zarządczej, dzięki jej
przetwarzaniu i porządkowaniu danych.
-

systemu oceny i motywacji pracowników

Stworzenie karty wyników, która służy do przedstawiania, zrozumiałych dla każdego pracownika, zestawu
czytelnych, prostych, mierzalnych wskaźników. Karta Wyników jest doskonałym narzędziem kontrolnym i
motywującym.
-

w zakresie systemu szkoleń pracowników

Możliwość prowadzenia i wnikliwego raportowania pełnej ewidencji szkoleń i podnoszenia kwalifikacji
pracowników z kontrolą ścieżek kompetencji i kwalifikacji.
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Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli:
Lp

Przedmiot zamówienia

Jednostka
miary

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość netto

Stawka
VAT
(%)

Wartość
VAT

1

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI FIRMA BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁA PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ
ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100
Lp.
1

Rodzaj Kryterium
Cena

Punktacja
Od 0 do 100

Sposób oceny
Oferta z najniższą ceną

Maksymalny termin realizacji zamówienia: czerwiec 2014
Ostateczny termin składania ofert: 22 listopada 2013 r.
Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać osobiście lub listownie na adres:
P.P.U.H. KEL-MET Jarosław Kieler
ul. Gminna 5
92-601 Łódź

lub pocztą elektroniczną na adres: jaroslaw.kieler@kelmet.pl
Oferty składane listownie lub osobiście prosimy umieścić w dwóch zaklejonych kopertach, z
adnotacją na wewnętrznej kopercie „Otworzyć dnia 25.11.2013”
Data i miejsce otwarcia ofert: 25 listopada 2013, ul. Gminna 5, 92-601 Łódź
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Wartość
brutto

Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Jarosław Kieler; tel. 607459588
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na
złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów
szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów
technicznych przedmiotu zamówienia.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia
postępowania.
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