Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego z Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Wrocław, 27.09.2013r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/CE/2013
ZAMAWIĄJĄCY:
CE Ubezpieczenia Sp. z o.o. ul. Łużycka 21, 51-111 Wrocław – spółka wpisana do Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział pod nr
0000364512

PROJEKT:
Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Wspieranie działalności
gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej; Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka dla projektu: „Opracowanie i wdrożenie systemu B2B integrującego procesy
biznesowe pomiędzy partnerami w zakresie sprzedaży ubezpieczeń”
UMOWA:
Zamawiający zawarł w tym zakresie stosowną umowę o dofinansowanie o nr:
UDA-POIG.08.02.00-02-138/12-00
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zamawiający zaprasza do składania ofert na:
1) Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej systemu B2B
2) Opracowanie specyfikacji technicznej i projektu architektury systemu B2B
3) Opracowanie mapy procesów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
WARUNKI I TERMIN DOSTARCZENIA OFERT
1) Termin realizacji zamówienia Zamawiający ustala do dnia 30.11.2013r.
2) Oferenci zobligowani są dostarczyć swoje oferty na załączonym formularzu (zał. nr 2)
do dnia 07.10.2013r. do godziny 1600 na adres mailowy projekt@calka.com.pl lub do
siedziby Zamawiającego: CE Ubezpieczenia Sp. z o.o. ul. Łużycka 21, 51-111 Wrocław.
3) Ważność składanej oferty powinna być do 31.10.2013 r.
KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
1) Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena wskazana w ofercie.
2) Oferta o najniższej cenie spełniająca warunki zamówienia zostanie wybrana.
3) Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.
4) Oferty z terminem ważności krótszym niż wskazany powyżej nie będą brane pod
uwagę.
KONTAK Z ZAMAWIAJĄCYM:
Do kontaktu z Zamawiającym służą poniższe dane: Tel: 71/ 353 09 66, e-mail: projekt@calka.com.pl

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/CE/2013
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest uzyskanie oferty na przeprowadzenie
wszystkich prac związanych z przygotowaniem do realizacji projektu „Opracowanie i
wdrożenie systemu B2B integrującego procesy biznesowe pomiędzy partnerami w zakresie
sprzedaży ubezpieczeń” w zakresie:

- opracowania specyfikacji funkcjonalnej systemu B2B
- opracowania specyfikacji technicznej i projektu architektury systemu B2B
- opracowania mapy procesów
będących podstawą dla stworzenia systemu B2B.
Niezbędne w tym celu jest opracowanie specyfikacji funkcjonalnej, w której określone
zostaną wszystkie wymagane moduły dla realizowanych w ramach współpracy
Zamawiającego i Partnerów (wybrane Towarzystwa Ubezpieczeniowe) procesów
biznesowych. Ważnym elementem tworzonej specyfikacji powinno być uwzględnienie i
identyfikacja wszystkich możliwych zależności pomiędzy składowymi systemu oraz
elementami systemów zewnętrznych.
W ramach usługi Opracowania specyfikacji technicznej i projektu architektury systemu B2B
powinno powstać opracowanie stanowiące podstawę techniczną dla przeprowadzenia
skoordynowanych prac zespołów programistów, którzy tworzyć będą dedykowane aplikacje
systemu B2B, na które Zamawiający zakupi licencję. Dokumentacja ta ma za zadanie
wytyczyć zakres pracy dla realizacji produkcji programistycznej wszystkich modułów
platformy B2B. Ta część dokumentacji ma zagwarantować precyzyjne i szybkie
przeprowadzenie etapu tworzenia wszystkich aplikacji, a także musi spełniać ważną rolę
podczas odbiorów, testów i wdrażania poprawek. Dokumentacja powinna odzwierciedlać
wszelkie możliwe zależności pomiędzy składowymi systemu oraz elementami systemów
zewnętrznych. Specyfikacja techniczna i architektura systemu musi być związana z logiką
samego systemu informatycznego, który będzie automatyzował wprowadzane do niego
procesy. Dokumentacja musi określać:
- wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne,
- diagramy klas,
- model bazy danych,
- relacje bazy danych,
- architekturę i rodzaj bazy danych,
- prognozy wydajnościowe,
- miejsca dostępu do systemu przez systemy zewnętrzne,
- zakres niezbędnego sterowania poprzez API,
- kryteria akceptacyjne,
- scenariusze testowe,
- diagramy komunikacji pomiędzy modułami systemu,
- rodzaj i ilość modułów,
- funkcjonalność poszczególnych modułów,
- plan wersji systemu,
- plan testów i inne elementy czysto związane z samym programowaniem silnika i jego
modułów
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W ramach usługi powinien zostać opracowany projekt architektury systemu. W ramach
architektury systemu powinny zostać opisane zależności między komponentami systemu
informatycznego, modułami, bazą danych, ustalone zostaną wymagania, powiązania między
systemem Zamawiającego a systemami partnerów. Architektura systemu powinna opisywać
sposób połączenia programów, które z kolei będą w stanie opisać zachodzące procesy.
Sposób i zasada projektowania systemu, powinny uwzględniać takie cechy systemu B2B, jako
całości, jak: wydajność systemu, bezpieczeństwo, dostępność, łatwość konserwacji.
W ramach wykonania niniejszego zamówienia powinien powstać projekt oprogramowania,
projekty wszystkich planowanych modułów systemu, pozwalające na niezależne tworzenie
składników systemu, ich wymienność i wzajemne interakcje (wymianę komunikatów),
projekt bazy danych, projekt interfejsów. W ramach usługi musi nastąpić także rozpoznanie
zasad tłumaczenia parametrów na stykach systemów informatycznych Zamawiającego i
Partnerów. Zakres danych przekazywanych między systemami zostanie poddany analizie i na
jej podstawie zostanie stworzona dokumentacja pozwalająca na tłumaczenie danych
przekazywanych na interfejsach między aplikacyjnych na dane zrozumiałe dla systemu
informatycznego. Jest to niezbędny krok do implementacji wymiany danych zgodnie z
wymaganiami wybranego standardu wymiany danych (EDI, XML) i zapewnieniu
kompatybilności integrowanych systemów.
Zgodnie z normą PN-EN ISO 9000:2000 i definicją ICOM, należy przed rozpoczęciem
właściwych prac nad integracją systemów określić parametry poszczególnych procesów
biznesowych realizowanych obecnie przez Zamawiającego i Partnerów. W ramach usługi
opracowanie mapy procesów powinna zostać dokonana analiza procesów i stworzenie mapy
procesów opisującą logikę każdego procesu. Mapa procesów powinna opisywać kolejność
wykonywania działań przez użytkowników systemu i sam system. Każdy proces powinien być
opisywany poprzez sekwencje, z których każdy element wymaga zdefiniowania danych
wejściowych, danych wyjściowych, reguł przetwarzania danych wejściowych na wyjściowe i
zasobów wykorzystywanych do ich przetwarzania. Kolejne elementy powinny składać się na
sekwencje a sekwencje na procesy lub podprocesy stanowiące części większych procesów.
Każdy z procesów i elementów procesu powinien być równocześnie dokładnie opisywany.
Wszystkie procesy powinny tworzyć razem mapę procesów. Wykonana w ten sposób mapa
procesów jest przedmiotem tego zadania. Mapa procesów powinna być wykonana z
zastosowaniem standardu notacji graficznej, przyjętej przez zamawiającego.
Opisy powinny być przygotowane pod kątem ich zastosowania w IT. Powinny zostać opisane
wszystkie procesy z uwzględnieniem elementów wejściowych procesu, elementów
wyjściowych procesu, sterowania i zasobów. W ich wyniku powinna powstać odpowiednia
mapa procesów biznesowych, gwarantująca prawidłowe, późniejsze przeniesienie procesów
(oraz poszczególnych ich etapów) do formy cyfrowej i sporządzenia odpowiednich
specyfikacji.
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/CE/2013

OFERTA
do zapytania ofertowego nr 2/CE/2013

WYKONAWCA:
…………………………………………………………………………………………………….............................................
ZAMAWIAJĄCY:
CE Ubezpieczenia Sp. z o.o. ul. Łużycka 21, 51-111 Wrocław

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 2/CE/2013 wraz z załącznikami do zapytania
ofertowego realizowane w ramach Projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu B2B
integrującego procesy biznesowe pomiędzy partnerami w zakresie sprzedaży ubezpieczeń”,
na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Wspieranie
działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej; POIG, oferuję dostawę
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w
wysokości:
Cena brutto: ............................................
Termin realizacji: …………………………………
Ważność oferty: …………………………………..
Akceptuję zawarte w zapytaniu ofertowym warunki i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia
mojej oferty do realizacji zamówienia na w/w warunkach i w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego i przyjętej ofercie.

..................................................................
(data, podpis i pieczęć)

