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dlaw
postępowania przętargowego

Szanowni Palistwo,
Zwracamy się z prośbą o wstępna ofertę na kompleksową usługę doradczą dotyczącą

przygotowania póstęp*u.riu p.zetargowego, wyboru wykonawcy i koordynacji prac

naa ńarozeniem Systemu InformaĘcznego klasy ERP'

Należv podać:

- Cenę netto w PLN / brutto w PLN

Wstępną ofeńę nalezy złoŻyó na załączniku nr 1"

o n is p rzedmiot u zamówieni a:

Przedmiotem wstępnego zapyl'ania ofertowego jest ustalenie wańości zamówienia dla planowanego

postępowania przetarfo*"go nu wyłonienie Wykonawcy do realizacji zamówienia polegającego

napełnieniu funkcji inzyłiera Projektu, który 
'będzie 

odpowiedzia|ny za zarządzanie, nadzór i

koordynację wdraŻanta Ztntegrowinego Systemu klasy ERP w Głównym Instytucie Gómictwa w

Katowicach.

Zamawiający przewidlje rea|izację prac w 3 etapach:

o Etap I otejrnują cy rea|izację prac z pkt.1 i 2 okreś1onych w opisie

Przedrniotu Zamowienia (ZałĄcznik nr. 5 do SIWZ) w terminie do 2 miesięcy

od datY zawarciaumowy'
. Etap it ob"3m.'.1ą cy realizację prac z pkt. 3,4,5 | 6 określonych w opisie

Przędmiotu-Zamówienia (Zał'ąóznik nr' 5 do SIWZ) w terminie do 4 miesięcy

od datY odbioru EtaPu I,

Po zakohczeniu prac ź vrupu I Zamautiający określi w zakresie jakich modułów będą prowadzone

prace w dalszych etaPach.
.. Etap III obejrnuj ący realtzację prac zpkt.7 i 8 określonych w opisie

Przedmiotu Zamóilenia (Ziączntk nr. 5 do SIWZ) w tęrminie maksynalnie

do 15 miesięcy od daty odbioru Etapu II;

W zalezności od potrzeb Zamawiającego zakres usług, wymieniony w SIWZ, będzie rea|izowany

przez Wykonawcę w siedzibie zimaiiaiącego, tj. 
"icłó*''y'o 

Instytucie Gómictwa, Plac Gwarków

i, ąolsia Katowice lub poza siedzibą z wykoizystaniem środków komunikacji elektronicznej z

zastrzeŻeniem, ŻeZamawiający wymaga obecnóści Kięrownika Projektu (zwanego też Inżynierem

Projektu) na kazde *"'.'ur'i" Zamawiijącego. Zama:wiający wezwie Kierownika Projektu minimum

ŻĄ godzinny przed wymaganym terminem obecności'

Główne zadania Inzyniera Projek1u to:



1) opracowanie planu wdrożenia, w tym ana|izamateriałów przekazanychodZamawiającego'

określenię osób niezbę i"yćiir7:ł*aio"""iJpo ",.*i' 
Zamawiającego otazustalenie metodyki

prowadzeni aprac* ";ń* *aóz"'.io*ń i.'"r*ie sposobów komunikacji w zespo1e'

'hur-orrogru-.' spotkań, podzia\ obowiązków

Ż)Precyzyjnaana|izapotrzebZmautjającegowtymokresĘ1rew1łnagańfunkcjonalnychi
pozafunkcjonalnych pi;;ĘięJ.,i"',iu..ilu.ukterystyki Głównego Instytutu Górnictwa'

Weryfikacja szczegółowych wymagań or" iliłołijóJ"ou"t obiętych ewentualnym wdrożeniem tj'

o finanse i księgowoŚc'
o kadry i płace,
o majątektrwĄ,
. ele]ktroniczny obieg dokumentów oraz zadan'

o sprzedaŻ i zakupy,
. zarządzanie projektami,
. zarządzanie relacjami z klientami'

Wynikiem przeprowad zonej ana|izyi badań jednostek oĘ.ętych ewentualnym wdrożeniem musr

zakoilczycsię wskazan \emprzezWykonawJfi"_ń*:u4 o.f"'o*u''y"h śystemów Są nam niezbędne

wrazZokręśleniem czasu niezbędnógo na wdiózenie dla każdego z nich'

Po zakończeniu w/w pracZamawiającyw okręsie do 2 tygodniprzekaŻeWykonawcy w zakresie

jakich modułów będą prowadzone prace.w tor":"v"t' ntań9]r' óo nie jest odstąpieniem od umowy

nawet w części. wvroi'u*"u ztegótfufu.i" ńz" wystąpió zroszczeniamiw stosunku do

3)WspóĘracawptzygotowaniudokumentacjiprzetargowejwzakresiewybranychprzez

^;;;irry"go 

.bo"ń* w tym udziałw następujących pracach:

o opisu przedmiotu zamówienia'
. określenie harmonogramu prac przy wdrożeniu systemu ERP'

. szacowania jego wartości, . '--L--':^^ź^,,,-^ą - ni^..,e*nvr
oSporządzenieSpecyfikacjiIstotnychwarunkówzamówieniawtazzniezbędnymr

a

a

a

załącznikamt)
doprecyzowanię warunków udziału w postępowaruu

doprecyzowanie kryteriów oceny ofęrt wraz zokreśleniem ich wag i sposobem tej oceny

Zamavłtającego.

postępowanu

przygotowanie wzoru umowy

4) Wsparcie merytoryczne w trakcie trwania postępowania polegające na pomocy w_opracowywanlu

odpowiedzi nu ruaunJf,rr"rp.rii":a1nych *'vt""'"*"ow pytanń có do treści specyfikacji technicznej

5) WspóĘraca w zakresie wyboru wykonawcy w tym sprawdzenie ofeń pod względem

merytorycznym, jak .J*r'i"j weryfikacja 'p"i''r""i" 
n i)ez s|'łada1ących ór"'ty warunków udziału w

6) Udzielenie pomocy w przypadku skorzystania któregokolwiek z osób biorących udział w

postępowaniu ze środków oóh.or'y prawnej zakręsie odnoszącym się do zagadnień merytorycznych

7) Koordynacja prac wdrożeniowych w tym kontrola Wykonawcy podczas wdrożenia systemu na

każdym jego etapie, sprawdzenie popru*''oś"i|Ńuo"ó"ychpriizzapisami podpisanej umowy'

8) Sprawdzenie poprawności funkcjonowania pod kątem zgodności Z umową'

Miejsce i termin składania ofert

w siedzibie Zamavł iającego

r drogą elektroniczną lub



Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1' 40-166 Katowice
adres e-mail: makolczvk@gis.eu

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- ę-mail: mwallenburg@.gig.eu

mgr inŻ.Marzęna Kolczyk - te|' (32) 259 23 42- ę-mail: makolczvk@gig.eu

ZAPRASZAMY Do SKŁADANIA OFERT
Z poważaniem

Handlowego

mgr


