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Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający):……………………………………… 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy systemu B2B w ramach realizacji 
projektu „Wdrożenie systemu B2B automatyzujące procesy handlowe realizowane pomiędzy firmą 
Margola we współpracy z dostawcami i odbiorcami” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, składam ofertę na 
kompleksową obsługę zamówienia. 

Nazwa  Firmy:   
Adres siedziby:   
NIP:    
Imię i nazwisko osoby do kontaktu: 
Telefon:  
 

Oferta na wykonanie systemu B2B 
 

LP Moduł / Zadanie 
Wartość 
netto (zł) 

Wartość 
brutto (zł) 

1 Moduł kontaktów   

2 Moduł zarządzania użytkownikami   

3 Moduł rozliczeń   

4 Moduł magazynowy    

5 Moduł zamówienia    

6 Moduł serwisowy oraz definiowania urządzeń   

7 Moduł formularzy   

8 Moduł analityczno-raportowy   

9 Moduł wymiany danych   

A 
Przygotowanie infrastruktury informatycznej (konfiguracja 
zakupionego hardware, przygotowanie komunikacji z 
systemem ERP) 

 
 

B 

Wdrożenie systemu B2B: 

- przeniesienie aplikacji B2B do środowiska informatycznego 

- instalacja aplikacji 

 

 

C 

Parametryzacja systemu (konfiguracja poszczególnych 
modułów systemu B2B, zdefiniowanie ścieżek obiegu 
dokumentów, zdefiniowanie odpowiednich wydruków, 
zdefiniowanie praw dostępu) 

 

 

D Integracja aplikacji B2B z oprogramowaniem firmy Margola   

E Uruchomienie aplikacji B2B   

F 
Testy współdziałania poszczególnych modułów i systemów 
informatycznych 

 
 

G 
Testy stabilności, wydajności, dostępności  środowiska 
uruchomieniowego 

 
 

 Suma:   
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Całkowity oferowany koszt realizacji zamówienia:  

1. Kwota netto (zł): ........... (słownie:..........) 

2. Kwota brutto (zł): ........... (słownie:..........) 

Ostateczny termin na dostarczenie przedmiotu zamówienia: 31.12.2014 r. 

Oświadczenie Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu 

ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.  

Oferta ważna przez 30 dni od daty złożenia lub do dnia wyboru oferty. 

 

 

 
………………….……….., dnia …………………… ………………………………………………….. 

 miejscowość data pieczęć i podpis 


