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I. Zakres realizowanych zagadnień przez system ERP
1. W pełni zintegruje się z istniejącym oprogramowaniem do zarządzania zakładem „Steward”
pod kątem: zamówień, zleceń produkcyjnych, planowania produkcji, produktów, kart
obiegowych, wycen, wybranych stanów magazynów.
2. W pełni zintegruje się z systemem do zarządzania parkiem maszyn „Orgatex” pod kątem
realizowanych zleceń produkcyjnych na maszynach oraz ich planowania.
3. W pełni zintegruje się z oprogramowaniem laboratoryjnym „Karta” oraz „Kontrola jakości”
pod kątem wymiany danych parametrów zadanych wg potrzeb klienta i technologii
produkcji oraz otrzymywanych wyników laboratoryjnych dotyczących wykonywanej
produkcji.
4. Umożliwi kodowanie zleceń, a wykorzystując posiadane czytniki kodów kreskowych (25
szt.) oraz komputery z monitorami dotykowymi (25 szt.) zainstalowane na maszynach
umożliwi śledzenie każdego etapu produkcji/realizacji zamówienia.
5. Umożliwi zgłaszanie wprost z produkcji awarii i usterek maszyn oraz zaobserwowanych
błędów produkcyjnych, uszkodzeń dzianiny i specyfikacji produkcyjnej.
6. Ewidencja czasu pracowników, ich produkcji i wydajności. Ewidencja czasu pracy
pracowników i maszyn w kontekście terminu realizacji zlecenia.
7. Umożliwi odczyt i rejestrację mediów zużywanych na wybranych maszynach podczas
produkcji (gaz, prąd, woda itd)
8. Umożliwi planowanie produkcji na wybranych maszynach, w szczególności uwzględniając
między innymi temperaturę stabilizowania oraz klasyfikację tkanin do farbowania pod
kątem rodzaju kolorów, terminów produkcji. W razie potrzeby będzie wymuszał kolejność
czynności w cyklu produkcyjnym.
9. Wprowadzenie zamówienia (określenie danych ilościowych i jakościowych z walidacją
danych zapewniając dokładność i kompletność danych).
10. Wycenę zamówienia (wg różnych warianty wykonania usługi), wyliczy koszty produkcji.
11. Podgląd zamówienia – umożliwi stałe śledzenie etapu realizacji zlecenia, podając
rzeczywistą datę zakończenia i odbioru zlecenia
12. Sporządzanie dokumentu specyfikacji produkcyjnej, CMR, packing list.
13. Zintegruje się z systemami naszych partnerów (5-ciu, w tym 2 zagranicznych). Każdy z nich
posiada inny system.
14. Umożliwi zdalną, zintegrowaną realizację zamówień składająca się z etapów/możliwości:
- złożenie zamówienia ( określenie danych ilościowych i jakościowych z walidacją danych
zapewniając dokładność i kompletność danych – ilość bel, kg, metry, skład surowcowy,
parametry kurczliwości, gramatury, koloru, sposobu wykończenia, zakresu usług,
szerokości, rodzaju druku, wymogi atestowe, odporność trwałości wybarwień).
- automatyczna wycena na podstawie zamówienia
- określenie terminu odbioru na podstawie danych z zakładu produkcyjnego i ilości
zamówień realizowanych (efektywne rozplanowanie produkcji pod kątem systematyzacji
pracy z uwzględnieniem dyspozycji poszczególnych pracowników, ich kwalifikacji i
umiejętności, urlopów, zwolnień itp.)
- korekta zamówienia
- podgląd stanu przyjęcia i realizacji zamówienia podczas produkcji
- podgląd świadectw jakości i wyników laboratoryjnych
- generowanie faktur
- przyjmowanie reklamacji
- monitoring przebiegu reklamacji
- w przypadku opóźnień w realizacji zleceń umożliwi skorzystanie z opcji kilkugodzinnego
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wcześniejszego zawiadomienia zleceniodawcę o wykonaniu zlecenia
- generowane zamówienia będą w języku polskim

II. Czas realizacji
1. Etap: pkt. 1, 2,4, 5 i 6 – zakończony do 31.08.2012
2. Etap: pozostałe punkty – zakończenie do 28.02.2014.
III. Kryteria wyboru oferty:
1. Brane będą tylko oferty spełniające wszystkie wymagania opisane w „zakresie
realizowanych zagadnień przez system ERP”, które dotrzymują czasu realizacji.
2. Kryterium najniższa cena.
Maksymalna ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie.
IV. Uwagi.
Szczegółowych informacji na temat wymogów do systemu, o którym mowa w ofercie oraz
danych o systemach jakie są w użyciu przez naszych partnerów o których mowa wyżej,
udzielają nasi pracownicy: Mariusz Majak i Zdzisław Syska, w zakładzie produkcyjnym na ul
Technicznej 25, Łódź 92-518 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15.
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość oferty będzie przeliczana na
złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Oferty muszą zawierać datę wystawienia i datę obowiązywania (lub związania ofertą) oraz
muszą być opatrzone pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.
Każdy dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty należy składać osobiście w zakładzie produkcyjnym lub za pomocą poczty/kuriera na
adres Marko-Kolor Sp. J. ul. Techniczna 25, 92-518 Łódź do dnia 19.06.2012 do godz. 15:00.
Porównanie ofert nastąpi w tym samym miejscu dnia 19.06.2012 o godz. 15:30.
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