
 

Warszawa, dnia 2012-05-01 

Zapytanie ofertowe 
 

 

Zamawiający (beneficjent): 

 

ABE – IPS Sp. z o.o. 
ul. Grzybowska 37A | 00-855 Warszawa 
NIP: 526-00-12-190 
 

 
 

Tytuł projektu:  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013.  

Priorytet 1-Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i 

przedsiębiorczości na Mazowszu. Działanie 1.7. Promocja gospodarcza 

 

RPMA.01.07.00-14-063/12„Zwiększenie sprzedaży produktów Spółki ABE-IPS poprzez 

uczestnictwo w targach, imprezach targowo - wystawienniczych i misjach gospodarczych 

zaplanowanych na lata 2012 - 2013” 

   

Opis przedmiotu zapytania: 

Przygotowanie serwisu internetowego umożliwiającego promowanie targów i wystaw 

dla ABE-IPS 

 

lp. Nazwa opis 

1 
Strona główna 
serwisu 

a. Informacja o bieżących imprezach 

b. Archiwum imprez i imprezy planowane 

c. Banner graficzny 

d. Wyszukiwarka imprez 

 

System będzie umożliwiał dodawanie wpisów oraz zarządzanie nimi w panelu 

administracyjnym. CMS (system zarządzania treścią – ang. Content Management 

System) automatycznie wyskaluje dodawane/edytowane zdjęcie do wymaganych 

rozmiarów oraz sprawdzi poprawność wprowadzanych informacji przy pomocy 

walidatorów. Wyszukiwarka imprez będzie umożliwiała znalezienie interesującej 

nas imprezy po podaniu takich parametrów jak data imprezy, słowa kluczowe w 

opisie imprezy, lokalizacja imprezy itp. 

2 
Wyświetlanie 

informacji o 

a. Termin i miejsce imprezy 

b. Opis imprezy (dodawany w edytorze WYSIWYG (ang. What You See Is What You 



 

imprezach, system 

zarządzania treścią 

CMS 

Get) – edycja stylów, czcionek, kolorów, dodawanie obrazków, linków czy 

formatowanie tekstu) 

c. Mapa lokalizacji (wybieranie lokalizacji imprezy poprzez kliknięcie na 

odpowiedniej lokalizacji w systemie API map Google) 

d. Banner graficzny 

e. Kontakt do przedstawicieli firmy odpowiadających za obsługę imprezy 

f. Materiały do pobrania – katalogi, ulotki etc. (różne formaty plików, min. pdf, 

doc, txt) 

g. Informacja o produktach prezentowanych podczas imprezy 

h. Formularz rejestracyjny (możliwość rejestracji na stronie internetowej), a po 

zarejestrowaniu informacje są zapisywane do relacyjnej bazy danych SQL. Po 

rejestracji do osoby rejestrującej się oraz pracownika firmy ABE-IPS zostaną 

wysłane wiadomości elektroniczne (e-mail) z potwierdzeniem rejestracji i 

dodatkowymi informacjami. 

i. Wgrywanie (upload) zdjęć z imprezy – do każdej imprezy można dodać zdjęcia, 

które będą automatycznie skalowane do wymaganych rozmiarów. 

3 

Przeglądanie 

oferty, składania 

zamówień 

a. Integracja z relacyjną bazą danych SQL przechowującą informacje o około 15 

milionach książek 

- Generowanie oferty dla uczestników imprezy i prezentacja na stronie 

(mechanizm, który w automatyczny sposób wygeneruje plik *.pdf lub *.xls (Excel) 

z ofertą) 

- Możliwość składania zamówień 

- Możliwość typowania przez klientów książek, które chcieliby, aby znalazły się w 

ofercie prezentowanej w trakcie imprezy 

- Kody promocyjne – zaimplementowanie na stronie internetowej mechanizmu, 

dzięki któremu uczestnikom targów będzie można przekazać kod promocyjny, 

który będzie upoważniał do złożenia zamówienia przez www po niższej cenie (dwa 

rodzaje obniżek: procent lub wartość zamówienia). 

b. Wyszukiwarka oferty po tytule, autorze i opisie 

c. Możliwość sortowania produktów po: 

- Tytule 

- Autorze 

- Dostępności 

- innych kryteriach 

4 

Synchronizacja z 

systemem ERP 

a. Napisanie algorytmów, które automatycznie będą pobierały oraz aktualizowały 

informacje o targach oraz książkach prezentowanych na targach ze stroną 

internetową 

Dane udostępnione w perspektywie (widoku) (ang. view) bazy danych systemu 

ERP będą cyklicznie przenoszone do bazy relacyjnej, będącej podstawą serwisu 

WWW. 

b. Integracja składanych zamówień – automatyczne dodawanie kontrahenta do 



 

kartoteki oraz generowanie zamówienia do odbiorcy (ZO) 

Transfer z ERP do WWW będzie realizowany przy pomocy perspektywy (widoku), 

natomiast w druga stroną przez wywołanie specjalnej funkcji serwera bazy SQL 

będącej podstawą systemu ERP. Dodanie zamówienia odbiorcy (ZO) do systemu 

 

Prace powinny zostać zakończone do 31 grudnia 2013. 

Oferta powinna zawierać: 

1. Nazwę i adres oferenta, 

2. Przedmiot oferty i opis 

3. Cenę całkowitą netto i brutto 

 

Oferta: 

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia i czytelny podpis. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani cząstkowych. Oferta może być 

przekazana pocztą elektroniczną na adres: e-mail: anna.kawecka@abe.pl, lub pocztą na adres 

siedziby spółki ABE – IPS Sp. z o.o. | ul. Grzybowska 37A | 00-855 Warszawa.  

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31 maja 2012 roku do godziny 15:00. 

 

Inne informacje: 

Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki  

w miejscu publicznie dostępnym. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu  

o następujące kryteria: cena - waga 80%, termin płatności – 20%. 

 

Z poważaniem 

Marek Nowakowski 


