Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z budŜetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1.Zamawiający:
Sienkiewicz MAT- BUD Sp. z o.o.
04-761 Warszawa ul. Zwoleńska 64a
NIP 113 00 22 302
REGON 010007690
2.Tytuł projektu:
Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o. – innowacyjny zakład produkcyjny
3.Zadanie realizowane w ramach :
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA ŁÓDŹKIEGO NA LATA 2007-2013
OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
DZIAŁANIE III.2 PODNOSZENIE INNOWACYJNOSCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
4.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem.
1. Specyfikacja i opis systemu:
Wymaga się aby oferowany system klasy ERP\MPRII spełnił poniŜsze funkcjonalności: - jedna, wspólna baza
danych dla wszystkich modułów systemu z moŜliwością dostępu do informacji przez wszystkie działy firmy w
czasie rzeczywistym - moduły: zarządzanie produkcją, handlowo-magazynowy, finanse i księgowość, kadry i
płace, zarządzanie kontaktami, środki trwałe, zamówienia internetowe, raportowanie - bezpieczny zdalny (z poza
siedziby firmy) dostęp do systemu - wysoki poziom ustawień uprawnień w systemie
2. Specyfikacja dotycząca oprogramowania
- oferowany system musi umoŜliwiać jednoczesną pracę podanej liczbie uŜytkowników w kaŜdym z modułów:
a) Zarządzanie produkcją – 3 uŜytkowników
b) Handlowo-magazynowy – 15 uŜytkowników
c) Finanse i księgowość – 3 uŜytkowników
d) Kadry i płace – 2 uŜytkowników
e) Zarządzanie kontaktami (CRM) – 10 uŜytkowników
f) Środki trwałe – 2 uŜytkowników
g) Moduł zamówień internetowych – bez limitu
h) Moduł zaawansowanych raportów i analiz – 2 uŜytkowników
3. Wymagane funkcjonalności systemu:

1. SPRZEDAś, ZAKUPY i PRODUKCJA
OFERTOWANIE
Ewidencja zapytań ofertowych od klienta
Statusowanie stanu ofert (w edycji, do zatwierdzenia, do wysłania, wysłane, zamknięte)
Wysyłanie ofert poprzez pocztę elektroniczną bezpośrednio z systemu
Zestawienia zbiorcze realizacji ofert (wartości zrealizowanych, nie zrealizowanych, przyczyny braku realizacji itd.)
MoŜliwość tworzenia związków pomiędzy zapytaniami ofertowymi i ofertami
MoŜliwość tworzenia ofert stałych, spełniających funkcję cennika dedykowanego
MoŜliwość obsługi wielu rodzajów produkcji (produkcja ciągła MTS, produkcja na zamówienie MTO, produkcja
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jednostkowa na zamówienie ETO, montaŜ na zamówienie ATO)
Definiowanie technologii produktów (w przygotowaniu, aktywnych i archiwalnych)
Planowanie produkcji w oparciu o: przewodniki produkcyjne, prognozy sprzedaŜy, zamówienia, stany magazynowe
Importowanie planów produkcyjnych klienta
Ewidencja zmian w planach produkcyjnych
Informacja o zdolnościach produkcyjnych z wykorzystaniem kalendarza
Planowanie potrzeb materiałowych
Szybkie generowanie zleceń produkcyjnych z pominięciem zaawansowanego planowania zdolności produkcyjnych
Śledzenie realizacji zlecenia produkcyjnego na kaŜdym etapie produkcji
Zgodność z dokumentacją UE: dostawa wewnątrzwspólnotowa, korekta dostawy wewnątrzwspólnotowej, faktura
zaliczkowa
Prowadzenie kartoteki towarów i usług obejmującej: definiowane cenniki, drzewiaste grupy towarowe np. asortyment
i producent,
definiowane cechy (np. waga, objętość itp.), słownik kodów EAN, uwagi, ostrzeŜenia, zdjęcia. Bezpośredni dostęp do
spisu zamówień i rezerwacji towaru, analizy dostawców i cen zakupu.
Prowadzenie kartoteki kontrahentów obejmującej: pełne dane teleadresowe, przypisanie do drzewiastej definiowanej
grupy np. do celów rabatowych, określenie warunków sprzedaŜy (upust, cennik, rodzaj płatności, ilość dni na termin
itp.), limitów
kredytowych i blokad, definiowane cechy, uwagi i ostrzeŜenia.
Wystawianie dokumentów sprzedaŜy: Faktura VAT, Dostawa wewnątrzwspólnotowa, Paragon, Korekty ilościowowartościowe,
Faktura do paragonów, Faktura do dokumentów WZ. MoŜliwość wystawienia Faktury VAT do WZ z wielu
magazynów.
Uwzględnienie na dokumentach mechanizmu płatnika i odbiorcy.
Wystawianie wielokrotnych korekt ilościowo-wartościowych dokumentów sprzedaŜy.
Kontrola stanu rozrachunków, limitu kredytowego kontrahenta oraz minimalnej ceny sprzedaŜy podczas wystawiania
dokumentów.
Współpraca z drukarkami fiskalnymi zgodnymi z POSNET i ELZAB.
Wystawianie dokumentów zakupu: Przyjęcie zakupu do Faktury VAT, Nabycie wewnątrzwspólnotowe, Faktura
wewnętrzna
dla potrzeb nabycia wewnątrzwspólnotowego, Paragon. Przyjęcie zakupu do dokumentów PZ z wielu magazynów,
Faktura VAT RR.
Wystawianie wielokrotnych korekt ilościowo-wartościowych dokumentów zakupu.
Wprowadzenie zakupu importowego oraz obliczenie ceny zakupu w PLN z automatycznym udziałowym wliczeniem
do ceny transportu do i od granicy.
Drukowanie kwartalnej deklaracji VAT-UE.
Rejestracja oraz analiza sprzedaŜy utraconej.
Rejestracja i analiza braków w ofercie.
Definiowanie indeksów i nazw na dokumenty dla kontrahentów.
Rejestracja umów z dostawcami i algorytmy kontroli ceny zakupu.
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Przypisanie cen sprzedaŜy do magazynów.
MoŜliwość definiowania specyficznych uprawnień dedykowanych do firmy (dostęp do wybranych magazynów,
miejsc sprzedaŜy, kas itp.)
Ewidencja cenników:
- cenniki czasowe
- cenniki dla grup kontrahenckich
- cenniki dla grup rabatowych
- cenniki indywidualne dla kontrahentów
- cenniki walutowe
- cenniki dla deklarowanych jednostek miar
- cenniki netto i brutto
Generowanie zmian globalnych w cenniku na podstawie tabel marŜowych
Rabaty incydentalne predefiniowane
Rabaty incydentalne deklarowane podczas wystawiania faktur
Rabaty strukturalne uzaleŜnione od wielkości obrotów
Zarządzanie akcjami promocyjnymi
MoŜliwość generowania pozycji faktury na podstawie stanów magazynowych
MoŜliwość generowania pozycji faktury na podstawie listy indeksów
MoŜliwość generowania pozycji faktury na podstawie istniejących dokumentów WZ
MoŜliwość budowania związku i generowania pozycji na podstawie zamówienia klienta
MoŜliwość generowania dokumentu WZ automatycznie na podstawie wystawionej faktury
MoŜliwość automatycznej fiskalizacji sprzedaŜy
MoŜliwość otwarcia i edycji zapisanej faktury
MoŜliwość generowania faktur na podstawie faktury wskazanej
Środowisko do definiowania nowych zestawień
MoŜliwość definiowania rodzajów dokumentów sprzedaŜy
MoŜliwość definiowania rodzajów pozycji dokumentów sprzedaŜy
Definiowanie limitów kupieckich w zaleŜności od wartości dokumentów niezapłaconych, przeterminowanych,
deklarowanych współczynników, liczby dni przeterminowania
MoŜliwość definiowania podziałów listy kontrahentów wg kryteriów własnych
MoŜliwość konfiguracji sposobu maskowania pozycji na fakturach sprzedaŜy
MoŜliwość definiowania wyglądu dokumentów sprzedaŜy
MoŜliwość importu faktur sprzedaŜy wg dostępnych w Systemie profili wymiany informacji
MoŜliwość eksportu danych
MoŜliwość cechowania faktur sprzedaŜy
MoŜliwość przydziału pracowników/handlowców do faktur sprzedaŜy
MoŜliwość tworzenia związków z zaliczkami pracowniczymi
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REKLAMACJA
Ewidencja reklamacji
MoŜliwość wspomagania procesu reklamacji w integracji z ruchem magazynowym
Analizy, rozliczenie przyczyn reklamacji
WINDYKACJE
MoŜliwość ewidencjonowania spraw windykacyjnych
MoŜliwość statusowania spraw windykacyjnych

2. CRM
ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM
Ewidencja kontaktów z klientami i klientami potencjalnymi
MoŜliwość rejestracji pełnej informacji o kliencie
MoŜliwość definiowania informacji dodatkowej
MoŜliwość rejestracji wielowątkowej dla poszczególnego klienta
MoŜliwość generowania kalendarza kontaktów
Katalogowanie klientów i informacji o kliencie
Analizy efektywności kontaktów
Kontakty: analizy definiowane
Rejestracja informacji o konkurencji i produktach konkurencji
Analiza konkurencji dla potencjalnych klientów
Rejestracja danych: moŜliwość definiowania formularzy z konfigurowalną przez uŜytkownika zawartością
MoŜliwość dostępu on-line do statystyk i opisu zdarzeń związanych z kontrahentem
Kontrolowanie zadań wykonywanych przez pracowników w ramach obsługi klientów.
Obsługa korespondencji seryjnej, zarówno w postaci elektronicznej jak i tradycyjnej, łącznie ze sposobami tworzenia
list adresowych.
EWIDENCJA UMÓW
Ewidencja umów sprzedaŜy
Ewidencja umów zakupu

3. GOSPODARKA MAGAZYNOWA
Ewidencja dokumentów zwiększania przychodu zewnętrznego Pz
Ewidencja dokumentów zwiększania rozchodu zewnętrznego Wz
Ewidencja dokumentów zwiększania rozchodu wewnętrznego Rw
Ewidencja dokumentów zwiększania przychodu wewnętrznego Pw
Ewidencja dokumentów przesunięć międzymagazynowych MM- i MM+
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Ewidencja dokumentów protokołów rozbieŜności Pr+ i PrMoŜliwość generowania dokumentów umniejszających przychód – zwroty do Pz, Pw, MM+
MoŜliwość generowania dokumentów umniejszających rozchód – zwroty Wz, Rw, MMMoŜliwość generowania dokumentów korygujących dokumenty podstawowe
MoŜliwość przyjmowania towarów bez ceny
MoŜliwość definiowania własnych dokumentów obrotu magazynowego
MoŜliwość importu dokumentów magazynowych z pliku tekstowego na podstawie definiowalnego profilu
komunikacji
MoŜliwość automatycznego generowania dokumentu MM+ na podstawie dokumentu MMMoŜliwość budowania związku pomiędzy dokumentem Pz i zamówieniem dostawy
MoŜliwość generowania dokumentu Pw na podstawie raportu produkcji
Zestawienia dokumentów magazynowych
MoŜliwość generowania rozchodów dostaw wg algorytmu FIFO
Wycena dokumentów rozchodu wg ceny rzeczywistej (na podstawie cen dostaw)
Prowadzenie tabeli przeliczników jednostek dla indeksów magazynowych
MoŜliwość przyjmowania indeksów w jednostkach róŜnych od jednostek magazynowych
Ewidencja stanów magazynowych rzeczywistych i stanów do dyspozycji
Identyfikacja lokalizacji indeksów na magazynie
Analizy obrotów na kartotekach i dostawach
Wiekowania stanów
Kartoteka ilościowo-wartościowa dla wskazanych magazynów na wybrany dzień
Generowanie i ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych
MoŜliwość rejestracji stanów z natury
MoŜliwość automatycznej generacji protokołów rozbieŜności
MoŜliwość blokowania obrotu na wybranych magazynach lub indeksach na czas spisu z natury
Analizy rotacji na podstawie definiowanych współczynników
Ewidencja zapytań ofertowych do dostawców.
Rejestracja umów z dostawcami i algorytmy kontroli ceny zakupu
Opcja planowania przerzutów międzymagazynowych w firmach oddziałowych
Obsługa kompletów.
Wczytywanie danych z kolektorów danych – inwentaryzacja i pozycje dokumentów.
4. LOGISTYKA
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MoŜliwość wiązania zamówienia klienta z ofertą
Analiza wysokości kredytu kupieckiego podczas rejestracji zamówienia klienta
Statusowanie zamówień klienta (w edycji, w realizacji, zamknięte)
Rezerwacje stanów dla zamówień klienta
Rezerwacje odłoŜone dla stanów przyszłych dla zamówienia klienta
Definiowalne zestawienia zamówień klienta
Analizy terminowości realizacji zamówień klienta
Symulacje kosztów i terminu wykonania zlecenia klienta na podstawie technologii
Badanie stopnia realizacji zamówienia klienta
Rezerwacje stanów magazynowych na podstawie zapotrzebowań
Rezerwacje odłoŜone dla stanów przyszłych zapotrzebowań
Statusowanie zapotrzebowań (w edycji, w realizacji, zamknięte)
Badanie stopnia realizacji zapotrzebowania
Ewidencja zamówień dostawy (materiały, towary handlowe)
MoŜliwość generowania zamówień dostawy na podstawie:
- zamówień klienta w realizacji
- rotacji i stanów aktualnych
- planu zamówień towarów handlowych
Badanie terminowości dostawy
Ewidencja zapytań cenowych do dostawców
MoŜliwość wiązania potwierdzonego zapytania cenowego z zamówieniem dostawy
Statusowanie zapytań cenowych (w edycji, wysłane, potwierdzone, zamknięte)
Rejestracja cennika zakupowego
Zestawienia cen dla dostawców
Badanie zgodności cen przy dostawach
Prowadzenie harmonogramu dostaw i wysyłek
5. FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Księgowanie (na podstawie szablonów księgowania):
- sprzedaŜy
- faktur zakupu
- dokumentów magazynowych
- raportów kasowych
- wyciągów bankowych
- płac
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- amortyzacji środków trwałych oraz operacji na środkach trwałych
Księgowania ręczne: dokumenty PK
MoŜliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów PK
MoŜliwość tworzenia i wykorzystywania harmonogramów księgowań dla okresów bilansowych
Definiowanie formuł poprawności księgowań na poziomie dokumentu PK i okresu bilansowego
Ewidencja obrotów na kontach
Ewidencja obrotów walutowych
Dziennik księgowań
Analiza zapisów na kontach
Plan kont: moŜliwość wykorzystania makr
Analiza obrotów na kontach i zapisów – zestawienia definiowalne
Ewidencja rejestrów VAT
Ewidencja rozrachunków na poziomie poszczególnych zapisów
Generowanie automatycznych rozrachunków dla pozycji raportów kasowych i wyciągów bankowych (dla
wykrytych związków z dokumentami sprzedaŜy lub zakupu)
Definiowalne zestawienia rozrachunkowe
Wiekowani rozrachunków
Generowanie not odsetkowych dla definiowalnych tabel odsetkowych
Generowanie i ewidencja:
- wezwań do zapłaty
- potwierdzeń sald
- róŜnic kursowych dla rozrachunków
- przeszacowań dla walutowych rozrachunków nierozliczonych
- przeszacowań środków własnych walutowych
- róŜnic kursowych dla środków własnych
Generowanie arkuszy analiz finansowych:
-rachunek zysków i start, bilans, cash flow
Generowanie arkuszy na uŜytek deklaracji VAT, CIT, PIT, F01 itd.
Generowanie swobodnie definiowanych arkuszy analiz finansowych
KASY PRZEDSIĘBIORSTWA
Ewidencje raportów kasowych
Ewidencja dokumentów KP i KW w ramach raportów kasowych
Prowadzenie kas walutowych
MoŜliwość budowy związków pomiędzy dokumentami KP, KW i fakturami sprzedaŜy lub zakupu
Definiowalne zestawienia pozycji raportów kasowych
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EWIDENCJE BANKOWE
Generowanie przelewów
Ewidencja wyciągów bankowych
MoŜliwość tworzenia pozycji wyciągów bankowych na podstawie przelewów
MoŜliwość eksportowania przelewów do pliku tekstowego wg zadeklarowanego profilu
Definiowalne zestawienia pozycji wyciągów bankowych
ŚRODKI TRWAŁE
Ewidencja środków trwałych
Naliczanie planów amortyzacji metodą liniową i degresywną
Naliczanie amortyzacji na podstawie planów amortyzacji
Operacje zmiany wartości środka trwałego
Operacje likwidacji środków trwałych
MoŜliwość importu kartoteki środków trwałych z pliku tekstowego na podstawie definiowalnego profilu
Ewidencja inwentaryzacji środków trwałych
Definiowalne zestawienia dla środków trwałych, amortyzacji i operacji na środkach trwałych
EWIDENCJA ZALICZEK
Ewidencja zaliczek
MoŜliwość budowy związku pomiędzy zaliczkami a dokumentami KP i KW
MoŜliwość budowy związku pomiędzy zaliczkami a dokumentami zakupu
Rozliczanie zaliczek
Definiowalne zestawienia zaliczek
6. KADRY I PŁACE
KADRY I PŁACE
Kartoteka pracowników
Ewidencje umów o pracę
Ewidencja uprawnień i specjalności
MoŜliwość katalogowania pracowników
Ewidencja nieobecności
Rejestracja kart pracy
Kadry: zestawienia definiowalne
Ewidencja premii
Ewidencja dodatków i zasiłków
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Ewidencja potrąceń, kar, poŜyczek, zajęć komorniczych
Ewidencja akordów
Definiowalne składniki płacowe
Budowa wzorca generowania listy płac
Naliczanie płac na podstawie wzorca generowania
Generowanie przelewów dla listy płac
Prowadzenie kartoteki dochodowej i podatkowej
Prowadzenie kartotek definiowanych przez uŜytkownika
Emisja dokumentów PIT
Emisja dokumentów ZUS
Zasilanie programu Płatnik
Generowanie rozdzielnika płacowego na podstawie kart płacy
Zarządzanie prowizjami
SZKOLENIA I OFERTY PRACY
Ewidencja kompetencji i przebytych szkoleń
Zarządzanie szkoleniami pracowniczymi
Zarządzanie ofertami pracy
7. INNE
WIELOODZIAŁOWOŚĆ
Jednostki oddalone: moŜliwość pracy on-line na bazie centralnej
ADMINISTRACJA
Diagnozowanie integralności danych
Diagnozowanie stanu baz
Archiwizacja danych
Szczegółowy system uprawnień
Procedury diagnozowania poziomu integralności baz danych
RAPORTY
MoŜliwość stworzenia przez uŜytkownika dowolnego raportu za pomocą języka SQL
MoŜliwość uruchomienia terminarza wykonania raportu
MoŜliwość tworzenia i wysyłania raportów w formatach PDF i XLS (bądź CSV)
OGÓLNE
Czy baza danych jest licencjonowana na zasadach OpenSource
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5. Opis sposobu obliczenia ceny;
1. Dostawca określi cenę oferty netto wyraŜoną w PLN podając ją w zapisie liczbowym i słownie
z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Do tak obliczonej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
3. Podana w ofercie cena jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia :
a) Koszt systemu uwzględniający jednoczesny dostęp dla określonej w pkt.2 liczbie uŜytkowników
b) Koszt przystosowania systemu pod specyfikę wymagań firmy SIENKIEWICZ MAT-BUD SP. ZO.O.
(wdroŜenie)
c) Koszt aktualizacji systemu
d) Gwarancja działania systemu (minimum 12 miesięcy)
e) Warunki płatności (minimum 30 dni)
6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
Przy ocenie ofert, zamawiający będzie się kierował kryteriami przedstawionymi w poniŜszej tabeli, określającej
równocześnie ich znaczenie. Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:
Wyliczona wartość punktowa kryterium zostanie pomnoŜona przez znaczenie kryterium podane w poniŜszej
tabeli.
L.p.
1.
2.

Kryterium
Cena
Okres gwarancji

Waga kryterium %
95 %
5%

Ogólna ilość punktów zdobytych przez ocenianą ofertę wynosi:
K =K1*95%+K2*5%
1.
Kryterium ceny –
W kryterium cena, zostanie zastosowany następujący wzór:
Cn
K1 = ----------- * 100
Cb
gdzie:
Cn – cena najniŜsza wśród ofert nieodrzuconych
Cb – cena oferty badanej
Liczba punktów, którą moŜna uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie ceny najniŜszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnoŜenie tak otrzymanej
liczby przez 100 punktów.
2.

Kryterium okresu gwarancji –

W kryterium okresu gwarancji, zostanie zastosowany następujący wzór:
K2 = 5 *( m-12)
gdzie:
m – czas udzielonej gwarancji wyraŜony w miesiącach
Dla m ≥ 32 miesiące przyjmuje się K2 równe 100
( Uwaga – okres udzielonej gwarancji nie moŜe być krótszy niŜ 12 miesięcy.)
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyskała największą ilość punktów w oparciu
o podane kryteria. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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7. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia nie moŜe być dłuŜszy niŜ do 31 maja 2011r.
8. Opis sposobu przygotowania ofert;
* Oferta powinna zawierać:
- dane składającego ofertę
- typ oraz specyfikację funkcjonalności oferowanego oprogramowania
- cenę netto , oraz wyliczony podatek VAT ( podana w PLN )
- deklarowany termin realizacji
- okres udzielanej gwarancji
Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego :
Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o.o. 04-462 Warszawa
ul. StraŜacka 58
Termin składania ofert upływa dnia 04.04.2011 r. o godz. 10.30
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2011 o godz. 11.00
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złoŜoną po terminie.
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie wykonawcy , którzy złoŜą waŜną ofertę oraz:
1) posiadają uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) posiadają wiedzę i doświadczenie
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami (serwis zapewniający obsługę
gwarancyjną )
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienie.

11. Informacje dodatkowe
1. Wniosek o dofinansowanie firmy
Sienkiewicz
MAT- BUD Sp. z o. o.
04-761 Warszawa
ul. Zwoleńska 64a o numerze WND-RPLD.03.02.00-00-349/10 pt. „Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o.o. –
innowacyjny zakład produkcyjny” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz BudŜetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013
2. Z wyłonionym w postępowaniu Dostawcą zostanie zawarta umowa .
3. Dostawca będzie zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej Projektem do 31. 12. 2020 r
4.. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmiany warunków zamówienia lub uniewaŜnienia postępowania.
5.. Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Ewa Sienkiewicz, tel 608-362-122
12. Data wysłania niniejszego ogłoszenia
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