
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016

dotyczy projektu:

pn. „Wzmocnienie konkurencyjności oraz rozwój przedsiębiorstwa
Morison Finansista Audit sp. z o. o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa

poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań z zakresu ICT”

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020
Poddziałanie 1.5.2 

Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 13.06.2016 r.

I. Zamawiający:



Morison Finansista Audit sp. z o. o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa 
ul. Główna 6, 61-005 Poznań 
TEL. (61) 65 44 159
E-MAIL: sekretariat@morison.pl
NIP 782-240-31-76
REGON 300640954

II. Przedmiot Zamówienia:
Zakup  1  szt.  licencji  na  innowacyjny  system  do  obsługi  Wirtualnego  Centrum  Przetwarzania  Danych
Księgowych  (KOD CPV 48443000-5)

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Opis systemu:
Planowany do nabycia system powinien umożliwić wdrożenie do przedsiębiorstwa następujących nowych usług:

 E- Accounting
 E- Dyrektor Finansowy.

Oraz udoskonalanie dwóch obecnie oferowanych:
 Księgowość (docelowo E-Księgowość)
 Kadry i płace (docelowo E-Kadry i płace).

Nazwy w/w usług odpowiadać winny nazwom modułów systemu.

E-DYREKTOR FINANSOWY
Usługa skierowana będzie do klientów prowadzących we własnym zakresie księgi rachunkowe (którzy zainteresowani
będą tylko i wyłącznie tą konkretną funkcjonalnością systemu) lub do klientów biura rachunkowego Zamawiającego.
W przypadku obu typów klientów usługa umożliwi zintegrowanie systemów oraz automatyczną wymianę informacji
między systemami informatycznymi oraz dostęp on-line do danych finansowo księgowych i innych modułów systemów
informatycznych  (systemy  gospodarki  magazynowej,  rejestry  bankowe,  kasowe,  systemy  rejestrujące  sprzedaż,
systemy kadrowo-płacowe, itp.) wykorzystywanych przez klientów.
Zakres funkcjonalności usługi E-Dyrektora Finansowego:

 bieżące raportowanie z wyników działalności,
 świadczenie usług z zakresu rachunkowości zarządczej, analizę kosztów, sporządzanie kalkulacji, budżetów,

itp.
 sporządzanie analiz potrzebnych do bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem,
 kontrolowanie płynności finansowej,
 identyfikację ryzyk bieżącej działalności

(wszystkie w/w dostępne online w czasie rzeczywistym, przez 24h/7)
Wskazane wyżej funkcjonalności wynikać winny z faktu zaimplementowania 2 algorytmów:
-algorytmu wstecznej propagacji błędu do prognozowania przychodów klienta w czasie rzeczywistym na podstawie
danych historycznych i bieżących zdarzeń;
-algorytmu wstecznej propagacji błędu do analizy dyskryminacyjnej inwestycji.

E-ACCOUNTING
Usługa skierowana będzie do klientów prowadzących we własnym zakresie księgi rachunkowe (którzy zainteresowani
będą tylko i wyłącznie tą konkretną funkcjonalnością systemu) lub/i do klientów biura rachunkowego Zamawiającego.
Usługa świadczona będzie poprzez zintegrowanie systemów i wymianę informacji między systemami informatycznymi
oraz dostęp on-line do danych finansowo księgowych.
Zakres funkcjonalności usługi E-Accounting:

 doradztwo i pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 wycena pozycji bilansowych,
 sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 sporządzanie śródrocznych sprawozdań i raportów na bieżące potrzeby zarządcze,
 sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, rocznych i bieżących.
 prognozowanie zapotrzebowania na kapitał i majątek obrotowy (OPEX)

(wszystkie w/w dostępne online w czasie rzeczywistym, przez 24h/7)

Opis oczekiwanego zakresu udoskonalenia usług księgowość i kadry i płace przez system



Udoskonalenie  obejmować  powinno  przeniesiecie  procesów  realizowanych  w  ramach  w/w  usług  do  przestrzeni
wirtualnej automatyzując je i czyniąc  dostępnymi po stronie użytkowników przez 24h/7d, co umożliwi:

 prowadzenie ksiąg rachunkowych przy wykorzystaniu systemów używanych przez klientów zintegrowanych z
systemem używanym przez Wnioskodawcę,  wyposażonym w moduł  umożliwiający zarządzanie  finansami
oraz księgowością, 

 zdalną praca w wyżej wymienionym systemie za pomocą VPN i serwera terminali
 zintegrowanie polegające na umożliwieniu  bezpośredniego importu danych z różnych modułów systemów

informatycznych klientów do systemu finansowo-księgowego,
 import  danych  z  systemów  gospodarki  magazynowej,  rejestrów  bankowych,  kasowych,  systemów

rejestrujących sprzedaż, systemów kadrowo-płacowych, itp., 
 dwustronne automatyczne przesyłanie danych za pomocą łączy internetowych poprzez połączenie z klientami

za pomocą VPN,
 bieżące i sprawne przekazywanie klientom informacji o wynikach finansowych, zobowiązania podatkowych

oraz innych raportów,
 prowadzenie spraw kadrowych i ewidencji płacowej dla klientów, w tym poprzez zintegrowanie z systemami

rejestracji czasu pracy.
System realizować powinien w/w zakres przy minimalnym udziale człowieka, co przełoży się na uzyskanie istotnych
cech jakościowych usług, do których należeć będą:

 większa dostępność (w każdym miejscu i o dowolnym czasie)
 zwiększona szybkość obsługi (dokumenty są importowane natychmiast po ich wystawieniu i importowane są

bezpośrednio z systemu Klienta do systemu Wnioskodawcy)
 większy  poziom bezpieczeństwa (dokumenty przekazywane w formie papierowej  mogą się  zgubić;  mogą

również  zostać  podrobione  przez  nieuprawnione  osoby;  zastosowanie  elektronicznego  przepływu
dokumentacji zabezpieczonej podpisem elektronicznym wyeliminuje wspomniane zagrożenia).

Opis technologii, które zawierć powinien tworzony system.
System agregować winien następujące technologie:

1. Technologię sieci neuronowych opartą o następujące algorytmy sztucznej propagacji błędu stworzone przez
Zamawiającego:
-algorytm  wstecznej  propagacji  błędu  do  prognozowania  przychodów  klienta  w  czasie  rzeczywistym  na
podstawie danych historycznych i bieżących zdarzeń;
-algorytm wstecznej propagacji błędu do analizy dyskryminacyjnej inwestycji;
-algorytm  wstecznej  propagacji  błędu  do  prognozowania  zapotrzebowania  na  kapitał  i  majątek  obrotowy
(OPEX).
(szczegółowy  opis  i  algorytmy  przekazane  zostaną  Wykonawcy  niezwłocznie  po  podpisaniu  umowy
wykonawczej) 

2. Cloud Computing - system winien funkcjonować w technologii cloud computing. Dzięki jej zastosowaniu każdy
z klientów obsługiwanych przez Zamawiającego przy jego wykorzystaniu  powinien mieć dostęp do chmury
rozproszonych usług oferowanych poprzez sieć Internetową.  
Dzięki zastosowaniu modelu trójwarstwowego powinien umożliwiać zaplanowanie wydajnego i skalowalnego
rozwiązania  dla  zmieniającej  się  liczby  klientów wymagających  dostępu do danych  w różnych  miejscach
Polski i Świata. Dzięki temu operatorzy oraz  Klienci będą mogli otrzymywać od Systemu tylko interesujące
ich dane w czasie rzeczywistym. System winien wyeliminować takie elementy procesu jak obrabianie czy
selekcja danych po stronie Klienta. Cała praca przerzucona powinna zostać na serwer bazy danych oraz
serwer aplikacyjny,  które będa zoptymalizowane do szybkiego udostępniania wymaganych informacji  oraz
odbierania strumienia danych pochodzących z Systemu.

3. EDIFACT wraz z podpisem elektronicznym – która opierać się powinna o transfer biznesowych informacji
transakcyjnych od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów
komunikatów. EDI winno definiować sekwencję komunikatów między stronami transmisji  (transfer poprzez
FTP,  http).  Celem  wprowadzenia  jest  wyeliminowanie  wielokrotnego  wprowadzania  danych  oraz
przyspieszenie  i  zwiększenie  dokładności  przepływu  informacji  dzięki  połączeniu  odpowiednich  aplikacji
komputerowych między firmami uczestniczącymi w wymianie. 

4. SaaS – system powinien być na tyle elastyczny, aby pozwalał na skorzystanie z usługi Software-as-a-Service
poprzez hosting systemu w data cen

IV. Okres realizacji zamówienia: 



Nie później  niż  do 31.12.2016 r.  (potwierdzone podpisaniem protokołu  zdawczo-odbiorczego  bez uwag
Zamawiającego). 

V. Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@morison.pl
z wpisanym w tytle maila: oferta na zapytanie nr 1/2016
Lub drogą początową na adres Zamawiającego:
Morison Finansista Audit sp. z o. o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa 
ul. Główna 6, 61-005 Poznań 
z dopiskiem:
Oferta  dotyczy  projektu:   „Wzmocnienie  konkurencyjności  oraz  rozwój  przedsiębiorstwa   Morison
Finansista Audit sp. z o. o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa poprzez implementację innowacyjnych
rozwiązań z zakresu ICT”

VI. Termin składania ofert:
Do 20.06.2016 r. do godziny 24:00
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Oferty przesłane pocztą zostana otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 21.06.2016 o godz. 10:00.
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Morison Finansista Audit sp. z o. o. i
Wspólnicy Spółka Komandytowa przy ul. Główna 6, 61-005 Poznań
Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi na stronie internetowej oraz za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres, z którego nadeszło zgłoszenie oferty. 

VII. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 cena (70%) – 70 pkt w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg 
stosunku ceny najniższej do oferowanej   

 okres gwarancji (20%) - 20 pkt maksymalnie za najdłuższy okres gwarancji, pozostałe oferty punkty 
proporcjonalnie wg stosunku okresu gwarancji najdłuższego do oferowanej 

 termin realizacji (10 %) – 10 pkt w przypadku realizacji zamówienia w terminie o 1 miesiąc szybszym 
niż maksymalny wymagany; w przypadku terminu dłuższego – 0 pkt.  

VIII. Charakterystyka oferty
Oferta powinna :

 być sporządzona w języku polskim
 posiadać datę i czas obowiązywania oferty 
 być ważna minimum 60 dni
 zawierać cenę netto i cenę brutto
 cena podana w ofercie powinna obejmować całość Przedmiotu Zamówienia

IX. Wykluczenia:
W  celu  uniknięcia  konfliktu  interesów,  zamówienia,  z  wyjątkiem  zamówień  sektorowych,  udzielane  przez
beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania PZP zgodnie z art. 3 PZP, nie mogą być
udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  beneficjentem  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
 w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli,
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 pozostawaniu  z  wykonawcą  w  takim  stosunku  prawnym  lub  faktycznym,  że  może  to  budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

X. Warunki udziału w postępowaniu:
 doświadczenie  w  realizacji  projektów  polegających  na  budowie  systemów  informatycznych

skierowanych do biur rachunkowo-księgowych
Opis oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający uzna, iż oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli przedłoży minimum  2 pisemne
referencje  potwierdzające  doświadczenie  w  realizacji  projektów  polegających  na  budowie  systemów
informatycznych dla biur rachunkowo-księgowych

XI. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy usługi i 

może zostać unieważnione bez podania przyczyny.
3. W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z Panią Sławomirą  pod nr 

telefonu (61) 65 44 102, e-mail: slawomira.stanislawska@morison.pl

Z poważaniem

…………………………………..


