
 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 28.11.2016 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Oferta dla Aiton Caldwell S.A. 

 

Oferta dotyczy zapytania ofertowego z dnia 28.11.2016 dotyczące zakupu wartości 

niematerialnej i prawnej związanej z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów 

dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno–komunikacyjnych celem poprawy 

efektywności poprzez uporządkowanie procesów w przedsiębiorstwie. 

 

1. Dane Oferenta: 

Nazwa:  

NIP:  

REGON:  

Adres siedziby:  

Adres do korespondencji:  

Nr telefonu/fax.:  

Adres e-mail:  

 

 

2. Oferuje wykonanie zadania na następujących warunkach: 

 

a) cena netto w PLN 

 

Nazwa Ilość Cena netto [PLN] 

Przekazanie wartości niematerialnej i prawnej 

związanej z wdrożeniem elektronicznego obiegu 

dokumentów dzięki wykorzystaniu technologii 

informacyjno–komunikacyjnych celem poprawy 

efektywności poprzez uporządkowanie 

procesów w przedsiębiorstwie. 

1 zł 

 

b) termin wdrożenia 

 

Szacowany termin wdrożenia gotowego systemu ............................................ dni 

 

c) Cena za upgrade systemu określona w procentach od ceny netto rocznie  

 

Upgrade systemu................................% 

 



 
 

 

 

 

3. Oferowany system spełnia następujące wymagania: 

 

Lp. Cecha systemu Tak/Nie Uwagi 
a) W pełni automatyczny obieg dokumentu  typu 

faktura: skan z OCR (system odczytuje dane z 
faktury takie jak: dane sprzedawcy, numer 
faktury, data płatności, kwota i automatycznie 
wypełnia te pola w systemie), wielopoziomowa 
akceptacja (z opcją zwrotu do 
wprowadzającego, przekierowania lub rozbicia 
kosztu na poszczególne działy/osoby), 
zaksięgowanie kosztu z odpowiednim MPK (z 
opcją rozbicia kosztu na różne MPK), 
wygenerowanie pliku do wgrania w mBank w 
celu automatycznego wygenerowania 
przelewów. Ponadto, system pilnuje 
powtarzalność faktur (czy faktura nie została 
już wcześniej wprowadzona do systemu np. 
przez innego użytkownika),  podgląd obrazu 
faktury, oznaczenie faktury w celu jej 
papierowej archiwizacji (kod kreskowy lub QR 
kod). 
 

 

 

b) Integracja (dwukierunkowa) z posiadanym 
programem finansowo-księgowym, tj. Comarch 
Optima dla dokumentów typu faktura 
(automatyczne przepisywanie kosztów do 
systemu FK, zaciąganie informacji zwrotnej, np. 
informacja o płatności) 

 

 

c) Obieg dokumentów innych, typu pismo/umowa. 
System musi zawierać  pełnotekstowy OCR, 
dostarczenie do odpowiednich osób wersji 
elektronicznej (obieg dokumentu), 
elektroniczna wersja zostanie zapisana w 
repozytorium (dostęp do repozytorium musi 
posiadać możliwość przydzielenia uprawnień), 
system oznaczy papierową wersję (kod 
kreskowy lub QR kod) aby mógł być fizycznie 
zarchiwizowany. 

 

 

d) Posiada repozytorium dokumentów wraz z 
uwzględnieniem dotychczasowej, posiadanej 
dokumentacji (integracja z Alfresco oraz 
Asystent), która zostanie zaczytana poprzez 
OCR pełnotekstowy 

 

 

e) Posiada moduł raportowy dla raportów w 
zależności od potrzeb osób  obsługujących,  
m.in. koszty i przychody wg MPK, wartość 
netto/brutto wszystkich dokumentów 
kosztowych/przychodowych, etapy pism/fv w 
akceptacji/zaakceptowanych, zapłaconych, do 
zapłacenia. 

 

 



 
 

 

 

4. Oferuje płatności na następujących zasadach (ilość transzy):  

 

5. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 

6. Oświadczam, że niniejsza ofertą jest ważna przez (min. 60 dni) …………. dni od 

zakończenia terminu składania ofert. 

 

7. Oświadczam, że przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowana z należytą starannością 

zgodnie z oczekiwaniami Aiton Caldwell S.A. postawionymi w zapytaniu ofertowym oraz 

nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie 

 

8. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. 

 

9. Dane osób do kontaktu:  

 

  

10. Oferta została wysłana na maila/ dostarczona osobiście / wysłana pocztą1 

 

 

Załączniki do niniejszego formularza ofertowego: 

a) podpisany załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość: 

 

Data:  

 

Podpis i pieczęć wystawcy oferty 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 


