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Data: 12.03.2012 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu 

 

1 Zamawiający 

UDS Sp. z o.o. 

Ul. Nowy Kawęczyn 32 A 

96-115 Nowy Kawęczyn 

2 Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg 

3 Tytuł  projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie 

„Wzrost międzynarodowej konkurencyjności UDS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie 

innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wyników prac B+R” 

4 Program, nazwa osi priorytetowej i działania w ramach, którego 
realizowany jest projekt 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013 

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość 

Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw 

5 Opis przedmiotu zamówienia 

5.1 Wartości Niematerialne i Prawne w postaci licencji na: 

5.1.1 Zintegrowany informatyczny system zarządzania (Wartości Niematerialne i Prawne) – szt.1  

Zintegrowany informatyczny system zarządzania powinien składać się z następujących 

modułów: 

1. Moduł zarządzania kontaktami z klientem lub równoważny - pozwalający na 

skoncentrowanie w jednym miejscu wszystkich danych adresowych i całej 

korespondencji dotyczącej klientów, dostawców, partnerów oraz pracowników. 

Moduł powinien wspomagać nie tylko zarządzanie relacjami z klientami, ale również 

zarządzanie dokumentami i korespondencją oraz procesami biznesowymi takimi jak: 

procesy sprzedaży i zakupu, akcje marketingowe oraz procesy reklamacji. Dzięki 

gromadzeniu wszystkich dokumentów w formie elektronicznej przypisanych do 
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odpowiednich spraw oraz klientów powinien umożliwiać realizację koncepcji „biura 

bez papieru”. 

2. Moduł zarządzania i obsługi produkcji lub równoważny - umożliwiający operatorom 

maszyn wgląd do szczegółów technologicznych zleceń produkcyjnych, rejestrację 

pracy w czasie rzeczywistym podczas realizacji zlecenia produkcyjnego, co wpłynie na 

sprawniejszą organizację i kontrolę pracy oraz zgłaszanie występujących podczas 

procesu produkcyjnego błędów oraz przerw w produkcji.  

3. Moduł zarządzania sprzedażą lub równoważny - umożliwiający zarządzanie 

dokumentami finansowymi przedsiębiorstwa, pozwalający jednocześnie na 

automatyczne generowanie faktur na podstawie zamówień klientów oraz danych 

pochodzących z gospodarki magazynowej (z modułu zarządzania gospodarką 

magazynową).  

4. Moduł planowania produkcji lub równoważny - umożliwiający planowanie zleceń 

w oparciu o wykres Gantta, który w połączeniu z rejestrami planistycznymi da 

osobom odpowiedzialnym za planowanie wszechstronne narzędzie do tworzenia 

planu produkcji.  

5. Moduł zarządzania gospodarką magazynową lub równoważny - umożliwiający 

właściwe zarządzanie przepływem materiałów potrzebnych do produkcji. 

Moduł powinien umożliwić automatyzację procesu zamawiania materiałów 

i pozwolić na planowanie pracy „na czas” (just-in-time), co znacznie ograniczy koszty 

magazynowania. Powinien umożliwiać proste i szybkie przygotowanie zamówienia, 

przyjmowanie dostawy oraz wydawanie materiałów do produkcji. 

6. Moduł przygotowania produkcji lub równoważny – umożliwiający zautomatyzowane 

tworzenie kalkulacji kosztów różnego rodzaju produktów poligraficznych, tworzenie 

kart technologicznych oraz zleceń produkcyjnych.  

7. Moduł analiz strategicznych lub równoważny – umożliwiający dostarczenie 

uporządkowanej i zrozumiałej informacji wspomagającej podejmowanie decyzji oraz 

raportowanie na różnych szczeblach zarządzania firmy. Moduł powinien umożliwiać 

prowadzenie analiz działalności operacyjnej przedsiębiorstwa zarówno w obszarze 

handlowym, produkcyjnym, jak i finansowym. Ponadto powinien zapewniać, przy 

pomocy wielu zestawień monitorowanie bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, a także 

przeglądanie danych historycznych. 

5.1.2 Serwerowy system bazodanowy – (Wartości Niematerialne i Prawne) - szt. 1   

Serwerowy system bazodanowy powinien zapewniać:  

1. Hurtownię danych - obsługę magazynowania danych w celu integracji danych 

w magazynie oraz zarządzania coraz większą ilością danych i liczbą użytkowników, 
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ale również zapewnienia wszystkim użytkownikom odpowiedniego dostępu do 

danych.  

2. Obsługę danych - zestaw zintegrowanych usług umożliwiających obsługę danych 

w jeszcze szerszym zakresie – np. tworzenie kwerend, wyszukiwanie, 

synchronizowanie, raportowanie i analizowanie 

3. Dostęp do danych - przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do danych zarówno na 

serwerach w centrach przetwarzania danych, jak i na komputerach stacjonarnych 

i urządzeniach przenośnych 

4. Bezpieczeństwo - możliwość zaszyfrowania całej bazy danych, plików danych lub 

plików dziennika bez konieczności wprowadzania zmian w aplikacji 

5. Współpracę - możliwość integracji z pakietami biurowymi 

6. Skalowalność - zdolność przetwarzania dużych ilości danych bez znaczącego spadku 

wydajności 

7. Możliwość pełnej integracji z zintegrowanym informatycznym systemem 

zarządzania. 

5.1.3 Serwerowy system pocztowy- szt. 1 

Serwerowy system pocztowy powinien zapewniać:  

1. Mobilność - wsparcie dla urządzeń przenośnych w celu stałego dostępu do 

informacji 

2. Bezpieczeństwo - szyfrowanie, moderowanie i blokowanie poufnych lub 

nieodpowiednich wiadomości w zależności od atrybutów nadawcy, odbiorcy treści, 

przechowywanie wiadomości na serwerze. 

3. Archiwizację - przechowywanie wiadomości w dedykowanych archiwum w celu 

zmniejszenia wielkości skrzynki pocztowej i ograniczenia ryzyka wystąpienia awarii 

4. Korespondencję masową - Grupy dystrybucyjne – możliwość wysyłania jednej 

wiadomości do wielu odbiorców jednocześnie 

5. Współpracę - możliwość integracji z pakietami biurowymi 

6. Możliwość pełnej integracji z zintegrowanym informatycznym systemem 

zarządzania. 

5.2 Środki trwałe: 

5.2.1 Serwer sprzętowy z serwerowym systemem operacyjnym- szt. 1 

Kryteria ogólne:  

1. sprzęt fabrycznie nowy, 

2. dostarczony sprzęt powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne 

do prawidłowej pracy akcesoria oraz instrukcje obsługi w języku polskim, 

3. wymagany minimalny okres gwarancji i bezpłatnej konserwacji – min. 12 miesięcy. 
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Przedmiot Ilość Nazwa parametru Przybliżona wartość parametru 

Serwer 

sprzętowy z 

serwerowym 

systemem 

operacyjnym 

1 szt. 

Procesor 
Minimum 1 procesor czterordzeniowy,  2.4 GHz lub 

równoważny 

Pamięć RAM 
Minimum 4 GB, DDR3 1066MHz Registered lub 

równoważny 

Przestrzeń dyskowa 
Minimum 500 GB wolnej przestrzeni dyskowej w 

macierzy dyskowej lub równoważny 

Obudowa 
Obudowa do szafy serwerowej z możliwością montażu 

minimum 8 dysków  lub równoważny 

Zasilanie 
Minimum jeden zasilacz serwerowy 750W, zasilanie 

nadmiarowe lub równoważny 

Kontroler macierzy 
Sprzętowy kontroler macierzy RAID z funkcją obsługi 

więcej niż jednej macierzy lub równoważny 

Wieloprocesorowość 
Możliwość pracy z więcej niż jednym procesorem lub 

równoważny 

Wielowątkowość 

Możliwość obsługi pracy równoległej – jednoczesnego 

wykonywania kilku niepowiązanych ze sobą operacji  lub 

równoważny 

Bezpieczeństwo 

Konieczność nadania użytkownikowi niepowtarzalnego 

profilu (loginu) i hasła, wymagana okresowa zmian hasła 

użytkownika lub równoważny 

6 Opis kryteriów wyboru  

Kryterium Waga punktowa 

Cena (PLN) netto 0-100 pkt. 

7 Sposób dokonywania oceny 

Kryteria 

wyboru 

Sposób oceny Maksymalna 

liczba punktów 

Cena netto (cena oferty najniższej/cena oferty 

ocenianej)x100 pkt. 

100 

RAZEM 100 

8 Termin wykonania zamówienia 

Do dnia 30.06.2012r. 

9 Opis sposobu przygotowania ofert 

Oferta powinna: 

- posiadać datę sporządzenia; 

- zostać przygotowana w formie pisemnej; 

- być sporządzona w języku polskim;  

- zawierać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia; 

- określać termin wykonania zamówienia;  
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9.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

9.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

9.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz 
unieważnienia postępowania 

9.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od potencjalnych Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert 

10 Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert.  

11  Miejsce oraz termin składania ofert 

Oferta może być przesłana: 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.dzbanski@uds.com.pl  

- faksem na numer: 22 533 52 11 

- za pośrednictwem poczty oraz osobiście na adres: 

UDS Sp. z o.o. 

Ul. Obywatelska 4 

02-409 Warszawa 

Termin składania ofert upływa 26.03.2012 (liczy się data wpływu) 

12  Opis warunków udziału w postępowaniu 

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:  

1) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania,  

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia,   

13 Pozostałe informacje 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wywieszone i jest dostępne w siedzibie Zamawiającego 

i na  stronie  internetowej: www.uds.com.pl. 

Wszelkie zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować do 

p. Daniela Dzbańskiego na adres e mail:  d.dzbanski@uds.com.pl  


