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Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej 50 000,00 zł
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000,00 zł (art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zwracam się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: zakup oprogramowania
umożliwiającego rozliczanie usług logistycznych oraz planowanie i monitorowanie systemów
transportowych na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla
technika logistyka i technika handlowca” realizowanego w okresie od 01.10.2016r. do
30.09.2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.

Lp.

Towar/usługa

Ilość

Opis towaru/usługi

1.

Oprogramowanie
umożliwiające
rozliczanie usług
logistycznych oraz
planowanie i
monitorowanie
systemów
transportowych

1

Liczba stanowisk: 16
Oprogramowanie umożliwiające
- wprowadzenie, edytowanie i usuwanie kontrahentów
i klientów,
- wprowadzenie, edytowanie i usuwanie zleceń
transportowych,
- wprowadzenie, edytowanie i usuwanie faktur
przewoźnika,
- wprowadzenie, edytowanie i usuwanie faktur klienta,
- wprowadzenie, edytowanie i usuwanie informacji
o przewoźnikach współpracujących z daną firmą
logistyczną,
- generowanie wydruków: zlecenia transportowego,
faktur przewoźnika, faktur klienta, listu przewozowego,
- generowanie raportów: zleceń nieprzydzielonych do
faktur klienta (przewoźnika), faktur bez przydzielonych
zleceń, faktur z przekroczonym terminem płatności,
- definiowanie cenników usług logistycznych,
- definiowanie typów rozliczeń,
- definiowanie procesów rozliczeniowych,
- definiowanie grup rozliczeń i przypisywanie do nich
typów rozliczeń
-wykonywanie automatycznie- zgodnie z planem i na
żądanie
zdefiniowanych
i
aktywnych
rozliczeń
zapisywanie wyników rozliczeń wykonanych jednokrotnie
i wielokrotnie na tych samych danych wejściowych,
- kalkulowanie ceny usługi spedycyjnej na podstawie np.
długości trasy, ceny paliwa, opłat drogowych, wielkości
ładunku, rodzaju środka transportu, wynagrodzenia
kierowcy oraz czynności dodatkowych,
- grupowanie kosztów zleceń zewnętrznych, zleceń
wewnętrznych, realizacji trasy, realizacji zlecenia, floty,
- rejestrację, planowanie oraz śledzenie realizacji
zarejestrowanych spraw, zadań, projektów, kontaktów,
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które dotyczą kontrahentów, klientów firmy lub jej
pracowników,
- obsługę korespondencji seryjnej i jednostkowej w
postaci elektronicznej i tradycyjnej,
- kontrolowanie kontaktów z klientami,
kontrolowanie
zadań
wykonywanych
przez
pracowników w ramach obsługi klientów

Oprócz ceny proszę również o podanie :



możliwego terminu wykonania zamówienia (liczba dni od dnia złożenia zamówienia);
warunków płatności (preferowane: przelew 14 dni);

Prosimy o przedłożenie aktualnej oferty cenowej w terminie do dnia: 18.07.2018 r. do godz. 12:00.
Prosimy o dostarczenie lub przesłanie oferty cenowej:




w formie pisemnej na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Polna 3/15, 99-200 Poddębice
za pośrednictwem faksu: (043) 6783113
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: projektzsp_efs@wp.pl

w

Poddębicach,

Zamawiający zastrzega, iż postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać
unieważnione bez podania przyczyny.

Dyrektor Szkoły
Emilia Błaszczyk

