Zarząd Łęczyńskiej Energetyki Spółka z o.o. w Bogdance ogłasza
pierwszy etap postępowania przetargowego na dostawę, wdrożenie,
serwis i szkolenie autorskie - Zintegrowanego Systemu Informatycznego
klasy
ERP
wraz
z
niezbędną
infrastrukturą
i licencjami.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa, wdrożenie, utrzymanie (serwis) Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP
zwanego dalej ZSI (sumaryczna ilość licencji: 30)
- szkolenia dla użytkowników i administratorów ww. ZSI
Termin realizacji prac:
- od 01.06.2014 do 31.05.2015 r.

WYMAGANIA:
Warunki jakie spełniać musi oferent:
- posiada wieloletnie (minimum 10 lat) doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i utrzymaniu (serwisie)
systemów klasy ERP dla sektora ciepłowniczego i/lub wodno-kanalizacyjnego (poświadczone listami
referencyjnymi) i w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał
(zakończył) co najmniej 2 zamówienia na usługi polegające na wdrożeniu systemu informatycznego klasy
ERP w przedsiębiorstwach z sektora ciepłowniczego lub wodociągowo-kanalizacyjnego
- tworzy, wdraża i utrzymuje (serwisuje) systemy klasy ERP dla sektora ciepłowniczego i wodnokanalizacyjnego we własnym zakresie (bez podwykonawców) – warunek ten nie dotyczy traktowanego
jako integralna część systemu: sprzętu (serwery, macierze, infrastruktura sieciowa itp.), systemów
operacyjnych, silników baz danych, itp.
Warunki jakie spełniać musi ZSI:
- wykorzystywane przez ZSI narzędzia, programy, podsystemy niezbędne do stworzenia i prawidłowego
funkcjonowania ZSI oparte są o rozwiązania aktualne i w pełni wspierane przez ich producentów
- jest zgodny z obowiązującym prawem polskim w szczególności z: Ustawą o Rachunkowości, ustawie o
ochronie danych osobowych, spełnia wymogi wynikające z Prawa Energetycznego
- pracuje w środowisku graficznym
- pracuje w architekturze dwuwarstwowej: klient-serwer
- klient pracuje w środowisku windows (2000, XP, 7, 8)
- wszystkie dane przechowuje we wspólnej dla wszystkich modułów - relacyjnej bazie danych;
preferowany silnik bazy danych - Oracle lub równorzędny
- wszystkie moduły zamawianego oprogramowania muszą tworzyć system zintegrowany tzn. zapewnić
jednokrotne wprowadzanie danych, dostęp do niezbędnych dla danej funkcjonalności danych bez
konieczności ich replikowania, kopiowania czy też ponownego wprowadzania, a także natychmiastową
widoczność wprowadzonych zmian w danych we wszystkich miejscach, w których dane są
wykorzystywane
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- system „otwarty” na współpracę z innymi systemami (np. odczytowymi liczników, typu SCADA) oraz na
wprowadzanie własnych opisów czy formuł

ZAKRES:
Dostawa i wdrożenie ZSI obejmuje co najmniej następujące podstawowe moduły
(funkcjonalności):
- billing dla sektora ciepłowniczego
- billing dla sektora wodno-kanalizacyjnego
- zarządzanie infrastrukturą sieciową
- środki trwałe i magazyn
- finansowo – księgowy
- analizy ekonomiczne
- kadrowo – płacowy
- kasa - banki
- zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów
- internetowe biuro obsługi klienta
- możliwość integracji z systemami typu SCADA i GIS
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- Wykonanie analizy mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnego wdrożenia systemu
zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Zamawiającego oraz określenie szczegółowej koncepcji wdrożenia
systemu.
- Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac związanych z realizacją umowy.
- Dostawę i konfigurację niezbędnej do poprawnej, bezpiecznej i wydajnej pracy infrastruktury
sprzętowej (serwery, macierze, ups itp.).
- Dostawę, instalację i uruchomienie oprogramowania bazodanowego oraz wszelkiego innego
oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania dostarczonego rozwiązania. Zamawiający nie
posiada żadnego oprogramowania w tym systemowego i bazodanowego, które zostanie wykorzystane
do realizacji niniejszego zamówienia z wyłączeniem systemów operacyjnych stacji roboczych (windows:
2000, XP, 7, 8).
- Opracowanie, dostawę i instalację modułów systemu zgodnie z harmonogramem i wynikami analizy
wstępnej.
- Zaimplementowanie w oferowanym ZSI zestawień i wydruków wg wzorów przekazanych przez
Zamawiającego.
- Integrację ZSI ze wskazanymi systemami informatycznymi i programami komputerowymi, których
funkcje nie zostaną zastąpione przez ZSI w tym m.in.: Płatnik, systemy bankowości elektronicznej.
- Migrację i konwersję danych z eksploatowanych aktualnie przez Zamawiającego systemów
informatycznych i programów komputerowych do ZSI. Migracja będzie dotyczyć danych aktualnie
gromadzonych i przetwarzanych w systemach komputerowych Zamawiającego przez systemy
informatyczne i programy komputerowe, których funkcje realizować będą moduły wdrażanego systemu.
Zakres migracji zostanie uzgodniony podczas analizy wstępnej.
- Opracowanie dokumentacji powdrożeniowej i pełnej dokumentacji dotyczącej wdrożenia ZSI.
- Przygotowanie użytkowników i administratorów systemu do poprawnej i efektywnej pracy w ZSI,
a administratorów dodatkowo do skutecznego zarządzania ZSI.
- Udzielenie licencji na korzystanie z całego ZSI (licencja bezterminowa), oprogramowania
bazodanowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania ZSI
- Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na wdrożony ZSI i inne oprogramowanie
niezbędne do prawidłowego działania systemu. Wykonawca uwzględni przy realizacji zamówienia
wykorzystanie istniejącej infrastruktury rozpoznanej podczas analizy wstępnej. Oferowany ZSI
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu podczas prezentacji, która odbędzie się w terminie i na
zasadach ustalonych przez Zamawiającego.
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Oferta powinna zawierać:
- formularz zgłoszeniowy (zał.)
- odpisy z rejestru KRS - właściwego dla uczestnika przetargu, w celu udokumentowania prawa do
prowadzenia działalności i udokumentowania przedmiotu działania
- oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- listy referencyjne przedsiębiorstw z sektora ciepłowniczego i wodociągowo-kanalizacyjnego
- proponowany wstępny harmonogram realizacji prac
- materiały obrazujące możliwości i funkcjonalności oferowanego systemu
Data i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem).
Oferty należy składać do godziny 12:00 dnia 31.03.2014 r. w siedzibie spółki:
„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance
21-013 Puchaczów, Bogdanka
Informacje dodatkowe:
Rozpatrywane będą tylko oferty spełniające wymagania Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Zamawiający
nie przewiduje upubliczniania wyników postępowania.
Spośród oferentów spełniających kryteria nałożone w pierwszym etapie postępowania, wyłonione
zostaną podmioty (maksymalnie 3) z którymi uzgodniona zostanie ostateczna wersja SIWZ i którzy będą
mogli złożyć ostateczne oferty.
Kontakt z Zamawiającym
Osobami upoważnionymi do kontaktu są:
Piotr Kołodziej – kolodziej@lebog.com.pl tel. (081) 443 11 29
Robert Murak – murak@lebog.com.pl tel. (081) 443 11 07
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