
Będzin, dnia 10.07.2014 r. 

 

GRYLA JAROSŁAW  

Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" 

42-500 Bedzin 

Ul. Siemońska 11 

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dot.:. wykonania usługi migracji danych do nowego ZSI B2B. Migracja obecnej bazy danych do 
nowego systemu ZSI B2B jest niezbędnym elementem wdrożenia systemu gdyż nowe 

oprogramowanie posiadać będzie inną strukturę bazy danych i wymagane są prace związane z 

przystosowaniem danych do tej właśnie struktury danych. 
 

 

Szanowni Państwo, 

 
W związku z realizacją w ramach Działania 8.2 PO IG - II konkurs w 2013 r.  umowa nr UDA-

POIG.08.02.00-24-198/13-00  dotycząca projektu o tytule : 

„Zintegrowana Platforma Informatyczny klasy B2B dla obsługi procesów produkcji i 
dystrybucji pomiędzy Firma F.H.U. MATAR Jarosław Gryla i Partnerami.” 

 

Przedkładamy Państwu zapytanie ofertowe na wykonanie usługi migracji danych  w ramach zadania 

Etapu III. Zakres migracji obejmuje : 
 

Migracja danych obejmować będzie dane historyczne z systemu obecnego do nowego systemu ZSI 

B2B za okres od 1 stycznia 2010 r. i dotyczy następujących grup danych :  
 

1. bazy środków trwałych do systemu Środki Trwałe;  

2. bazy indeksów materiałowych do systemu Gospodarki Materiałowej;  
3. bazy kontrahentów/klientów w ramach całego Systemu;  

4. bazy rozrachunków nierozliczonych wg stanu z miesiąca uruchomienia systemu Finansowo-

Księgowego;  

5. planu kont wraz z saldami do systemu Finansowo-Księgowego nie podlega migracji ponieważ 
Odbierający na dzień migracji nadal prowadził PKPiR; 

6. danych finansowych do sprawozdawczości finansowej w obszarach rozrachunków i 

sprzedaży; 
7. Migracji aktualnych zleceń produkcyjnych do katalogu zleceń nowego systemu ZSI B2B.   

 

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na załączonym formularzu ofertowym z wypełnieniem 
wszystkich z podaniem terminu ważności oferty nie krótszego niż do 15.09.2014 r. 

 

Informujemy, że kryterium oceny to Cena netto – 100%  

 
Oferty należy przesłać do 31.07.2014 r. 

 

Z poważaniem, 
 

 

………….………….………………        

(pieczęć wykonawcy) 

 



 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 
Niniejszym składamy ofertę dostawy komputerów All in One (stacji i monitor w jednym) - 7 szt 

 

 w ramach zadania Etapu III projektu nr UDA-POIG.08.02.00-24-198/13-00 
Zakres usługi migracji  danych obejmować będzie dane historyczne z systemu obecnego do nowego 

systemu ZSI B2B za okres od 1 stycznia 2010 r. i dotyczy następujących grup danych :  

 

1. bazy środków trwałych do systemu Środki Trwałe;  
2. bazy indeksów materiałowych do systemu Gospodarki Materiałowej;  

3. bazy kontrahentów/klientów w ramach całego Systemu;  

4. bazy rozrachunków nierozliczonych wg stanu z miesiąca uruchomienia systemu Finansowo-
Księgowego;  

5. planu kont wraz z saldami do systemu Finansowo-Księgowego nie podlega migracji ponieważ 

Odbierający na dzień migracji nadal prowadził PKPiR; 
6. danych finansowych do sprawozdawczości finansowej w obszarach rozrachunków i 

sprzedaży; 

7. Migracji aktualnych zleceń produkcyjnych do katalogu zleceń nowego systemu ZSI B2B.   

 

 

Lp. Informacja o Wykonawcy 

1 Data  sporządzenia  oferty  

2 Pełna Nazwa firmy 
 

 

3 Nazwisko do kontaktu 

 

 

4 Adres 
 

 

5 Numer telefonu 

 

 

6 Adres email 
 

 

7 NIP 

 

 

 Oferta finansowa 

8 Cena netto za przedmiot usługi 

 

 

9 Cena brutto za przedmiot usługi 

 

 

10 Termin wykonania dostawy  

  

30.09.2014 

11 Termin ważności oferty    

 

30.09.2014 

12 Okres gwarancji od dnia dostawy 

 

12 miesięcy 

                                                                                                        

 
Miejscowość, Data 

 

 
……………............................................... 

Pieczęć i podpis upełnomocnionego (-ych) 

przedstawiciela (-li) Oferenta. 


