
 

1 

Szanowni Państwo, 
 
KMC-Services Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem o możliwość podjęcia 
współpracy w zakresie: 
 

opracowania innowacyjnego systemu informatycznego WMS (Warehouse 
Management System) KMC-Services 

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu pt.: „Bony na innowacje dla MŚP” 
finansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Realizacja 
projektu przyczyni się do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności firmy na rynku. 

1. Przedmiot zamówienia: 
Opracowanie nowego wyrobu w postaci systemu informatycznego WMS (Warehouse 
Management System) KMC-Services. Usługa zawierać będzie w szczególności: 

1. przegląd i analizę rozwiązań dostępnych na rynku; 
2. opracowanie systemu informatycznego WMS KMC-Services z uwzględnieniem 

następujących funkcji: 
a) funkcja główna 

• rejestrowanie niezbędnych danych do zarządzania magazynem oraz rozliczania 
klientów KMC-Services za wszystkie świadczone usługi, 

b) funkcje dodatkowe 

• zbieranie danych o towarze i jego rotacji, 

• realizacja funkcji pobocznych wpływających na poprawę jakości obsługi, 

• zarządzania zdarzeniami występujących w magazynie, 

• zarządzanie miejscami paletowymi, 

• zarządzanie jakością i bezpieczeństwem pracowników w magazynie, 

• zarządzanie reklamacjami, 

• automatyzacja procesów, 

• zwiększenie efektywności i jakości obsługi towaru, 

• możliwość świadczenia nowych usług związanych z rejestracją większych ilości 
danych, 

• realizowanie ekologicznego podejścia e-dokumentów, 

• integrowanie systemu z systemami zewnętrznymi i wewnętrznymi, 

• wprowadzenie i sprzedaż nowego produktu, 
3. przygotowanie systemu również w postaci aplikacji mobilnej na smartfony i tablety; 
4. przeprowadzenie testów systemu pod kątem spełnienia założonych oczekiwań                    

i funkcjonalności; 
5. ewentualne dokonanie niezbędnych modyfikacji w celu uzupełnienia zauważonych 

braków i usunięcia usterek. 
 
Opracowany system powinien obejmować następujące elementy: 

A. DEFINICJE/SŁOWNIKI 
A.1. Użytkownicy – Definiowanie użytkowników (pracownicy, dostawcy, właściciele 

towaru, odbiorcy) 
A.2. Klienci – Użytkownicy klienci – definiowanie parametrów obsługi klienta 
A.3. Lokalizacje – definiowanie magazynów, stref, lokalizacji w magazynie 
A.4. Nośniki/Palety – definiowanie jednostek transportowych oraz ich parametrów 
A.5. Asortyment – definiowanie asortymentu klientów, ich właściwości                                     

i parametrów 
A.6. Jednostki miary – definiowanie jednostek miary, w których obsługiwany jest 

dany towar 
A.7. Środki Transportu –definicje jednostek transportowych i ich parametrów 

B. PROCESY GŁÓWNE 
B.1. Procesy przyjęcia 

B.1.1 Przyjęcie towaru 
► Dostawa awizowana – informacja o czasie dostawy i jej zawartości 

asortymentowo-ilościowej przekazana przez Klienta przed dostawą. W tym 
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procesie magazyn weryfikuje fizycznie towar z założeniami. W razie 
rozbieżności zgłaszane jest to Klientowi. Występują niezgodności 
jakościowe, asortymentowe lub ilościowe. 

o Przyjęcie bez palety –proces przyjęcia paczek, kartonów. Towar nie 
znajduje się na palecie lub innej jednostce logistycznej 

o Przyjęcie palety – przyjęcie towaru na nośniku logistycznym (paleta, 
skrzynia, itp.) 

· Paleta jednorodna – jeden asortyment z tą samą partią na palecie 
· Paleta mix – paleta z różnym asortymentem lub tym samym z różną 

partią 
► Dostawa nieawizowana – Klient nie awizuje zawartości dostawy. 

Rejestracja rzeczywistej ilości z dostawy. Niezgodności tylko jakościowe 
(uszkodzony towar) 

o Przyjęcie bez palety – proces przyjęcia paczek, kartonów. Towar 
nie znajduje się na palecie lub innej jednostce logistycznej 

o Przyjęcie palety – przyjęcie towaru na nośniku logistycznym (paleta, 
skrzynia, itp.) 

· Paleta jednorodna – jeden asortyment z tą samą partią na palecie 
· Paleta mix – paleta z różnym asortymentem lub tym samym z różną 

partią 
B.1.2 Zwrot – przyjęcie do magazynu palety, która poprzednio została 

przyjęta do magazynu, a następni wydana z niego: 
► Przyjęcie bez palety – proces przyjęcia paczek, kartonów. Towar nie 

znajduje się na palecie lub innej jednostce logistycznej 
► Przyjęcie palety – przyjęcie towaru na nośniku logistycznym (paleta, 

skrzynia, itp.) 
B.2. Procesy obsługi wewnętrznej 

B.2.1 Manipulacja paletą – transport jednostek logistycznych palet pomiędzy 
lokalizacjami magazynowymi, między magazynami 

B.2.2 Manipulacja towarem – zmiana lokalizacji asortymentu 
B.2.3 Zmiana statusu jakości – zmiana dostępności towaru w przypadku 

stwierdzenia niezgodności, braków, uszkodzenia, zgłoszenia blokady przez 
Klienta 

B.3. Procesy wydania– wydanie towaru tylko i wyłącznie na życzenie jego 
właściciela 
B.3.1 Wydanie palety 

► Paleta jednorodna – wydanie palety lub innej jednostki logistycznej z całą 
zawartością 

► Paleta mix – wydanie palety lub innej jednostki logistycznej zawierającej 
więcej niż jeden asortyment  

o Kompletacja całościowa – kompletacja asortymentów na palecie 
mix i wprowadzenie łącznych ilości 

o Kompletacja sklepowa – kompletacja asortymentów na palecie mix 
z zeskanowaniem każdego asortymentu 

B.3.2 Wydanie towaru – wydanie towaru bez palety lub innej jednostki 
transportowej 
► Kompletacja paczek – kompletowanie paczek kurierskich 
► Kompletacja towaru – kompletacja towaru do wysyłki bez palety 

o Kompletacja całościowa – kompletacja asortymentów                                
i wprowadzenie łącznych ilości 

o Kompletacja sklepowa – kompletacja asortymentów                                  
z zeskanowaniem każdego asortymentu 

C. FUNKCJE POBOCZNE 
C.1. Zmiana atrybutów towaru – możliwość zmiany cech i właściwości asortymentu 

dla całego towaru Klienta, danego asortymentu, danej partii. Operacja 
zatwierdzana przez użytkowników nadrzędnych (kierownictwo) 

C.2. Zmiana grupowa definicji – możliwość definiowanie zmian na przyjętym 
towarze przez pracowników niższego szczebla. Zatwierdzenie przez 
użytkowników szczebla wyższego 
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C.3. Alerty – informacje mailowe lub sms o zdarzeniach niestandardowych 
C.4. Protokoły niezgodności – elektroniczne protokoły niezgodności oraz ich 

powiązanie z danym zdarzeniem, operacją  
C.5. Import/eksport danych – wymiana danych z systemami Klientów. EDI plus pliki 

Export/ import 
C.6. Traceability/historia zdarzeń –śledzenie zdarzeń wykonywanych na towarze  
C.7. Reklamacje – rejestracja i archiwizacja zgłoszeń reklamacyjnych 
C.8. Konfekcje – realizacja usługi zwiększenia wartości dodanej (co-packing, 

konsolidacje, etykietowanie, tworzenie zestawów towarowych) 
C.9. Raporty – raportowanie danych z sytemu (stany magazynowe, rozliczenia, 

praca magazynierów) 
C.10. Obrót paletami – zarządzenie stanem palet Klienta i KMC 
C.11. E-dokumenty magazynowe – podpisy elektroniczne, dokumenty przyjęć i 

wydań w formie elektronicznej 
C.12. Inwentaryzacja – inwentaryzacja magazynu 
C.13. Panel klienta – dostęp on-line dla Klientów do stanów swojego towaru. 

Możliwość awizacji 
C.14. Projektowanie i wydruk etykiet – projektowanie szablonów etykiet z polami 

dynamicznymi pobieranymi z systemu 
C.15. Operacje Off-line – możliwość rejestracji towaru na terminalach poza siecią 

WiFi 
C.16. Wizualizacja zajętości regałów – możliwość podglądu wypełnienia magazynu, 

zawartości miejsca paletowego 
C.17. Analiza kosztów pracy magazynu – raportowanie czasów pracy, wykonywania 

poszczególnych operacji 
C.18. Opisy i instrukcje w systemie  – system pomocy  przy obsłudze systemu. Linki 

do instrukcji, opisy pól, przycisków , wyświetlanych informacji, funkcji 
 
Opracowany system powinien tworzyć bazę danych w technologii SQL z dostępem do 
danych nie tylko lokalnie, ale z każdego miejsca z dostępem do internetu. 
 
Wdrożenie opracowanego systemu powinno pozwolićwprowadzać innowacyjne pomysły 
systemoweoraz świadczyć nowe usługi dla Klientów KMC-Services. Między innymi 
wykonywanie: 

• zestawień o obrocie paletowym, 

• zestawień średniego stocku rocznych i miesięcznych 

• raportów wartości składowanego towaru, 

• raportów o asortymencie rotującym najczęściej u danego Klienta, 

• analizy rotacji ABC, XYZ, 

• planowania zapasów, 

• wyliczeń oraz kontroli stanu minimalnego zapasu, 

• analizy kosztów magazynowania, 

• prognozowanie zatowarowania, 

• analizy sprzedaży towaru poniżej/powyżej określonego poziomu 
 
Działania i koszty związane z uruchomieniem systemu ponosi przedsiębiorca. 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opissposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków: 
2.1. Wykonawcą usługi może być jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620), 
która posiada przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 
tej ustawy oraz posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
2.2. Realizacja usługi powinna zakończyć sięnajpóźniej 30 września 2017 r. 
 
Spełnienie ww. warunków będzie weryfikowane na podstawie informacji i oświadczeń 
zawartych w przesłanej ofercie. 
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3. Kryteria oceny oferty 
3.1. Wybór Wykonawcy usługi nastąpi w oparciu o podaną cenę oraz analizę 
zaproponowanych przez Wykonawcę warunków. 
 
3.2. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów oceny oferty. 
 
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt 

a) Cena: C = cena minimalna / cena oferty badanej * 80% 
b) Termin realizacji w dniach (od podpisania umowy): T = termin minimalny / termin 

oferty badanej *20% 
Całkowita liczba punktów oferty = C+T 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z największą liczbą punktów. 
 
4. Termin i forma składania ofert 

Oferty należy składać w terminie do 06 lipca2016 r., do godz. 14.00. 
 

Ofertę składaną w odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy przesłać pod adres                          
e-mail:m.winiarski@kmc-services.com.pl 
 
5. Informacje na temat zakresu wykluczenia 
POWIĄZANIA OSOBOWE LUB KAPITAŁOWE 
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne udzielane przezZamawiającego 
nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, 
a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

6. Zmiana umowy 

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem uzyskania przez firmę  
KMC-Services Sp. z o.o.dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje 
dla MŚP” finansowanego przez PARP. 

Na podstawie przesłanej przez Wykonawcę oferty zostanie przygotowana umowa 
o współpracy pomiędzy Przedsiębiorcą a Wykonawcą, dotycząca realizacji opisanego 
przedsięwzięcia. 

7. Dodatkowe informacje 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia i warunków 
postępowania oraz do kontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w sprawie wyników 
przedmiotowego zapytania ofertowego. 

W składanej ofercie należy zawrzeć informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zlecenia zamówienia 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r., 
nr 101, poz. 926 ze zm.).” 

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 



 

5 

Złożenie niniejszego Zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego, a złożenie oferty w odpowiedzi 
na Zapytanie nie obliguje do zawarcia umowy i nie stanowi podstawy roszczeń o zawarcie 
umowy ani innych roszczeń związanych z udziałem w postępowaniu i przygotowaniem 
oferty. 

Termin związania ofertą wynosi 5 miesięcy. 

Załączniki: 
1. Wzór oferty 
2. Schemat blokowy WMS
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

Oferta: 
 

TEMAT USŁUGI 
Opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego WMS 
(Warehouse Management System) KMC-Services 

Nazwa i adres Wykonawcy, w tym wskazanie osoby odpowiedzialnej w imieniu 
Wykonawcy za przeprowadzenie usługi 

 

Adres e-mail  

Numer telefonu  

Wykształcenie i doświadczenie pracownika naukowego związane z tematem usługi  

Proponowany termin wykonania usługi (liczba dni)  

Cena NETTO za wykonanie usługi   

Cena BRUTTO za wykonanie usługi   

Szczegółowa specyfikacja kosztów składających się na cenę usługi i uzasadnienie ich 
wysokości  

Rodzaj / nazwa kosztu 

Uzasadnienie wysokości 
kosztui niezbędności jego 

poniesienia w związku z realizacją 
usługi 

  

 



Opis funkcjonalności WMS  
Opracował: Dawid Biel 

 

Schemat blokowy funkcjonalności systemu 
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A.6   
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SKLEPOWA 
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C  

FUNKCJE POBOCZNE 
 

C.1  C.2 

ZMIANA ATRYBUTÓW 
  

ZMIANA   

TOWARU  GRUPOWA DEFINICJI 

C.3   C.4 
 

PROTOKOŁY 
ALERTY  

 NIEZGODNOŚCI     

C.5  C.6 

IMPORT/EKSPORT 
  

TRACEABILITY/   

DANYCH  HISTORIA ZDARZEŃ  

C.7   C.8 

REKLAMACJE  KONFEKCJE 

C.9  
 C.10 
 

OBRÓT 
RAPORTY 

 

 
PALETAMI     

C.11  
C.12 E-DOKUMENTY    

  

INWENTARYZACJA 
MAGAZYNOWE 

 

  

C.13  C.14 

PANEL 
  

PROJEKTOWANIE I   

KLIENTA  WYDRUK ETYKIET 

C.15  C.16 

OPERACJE 
  

WIZUALIZACJA 
  

OFFLINE  ZAJĘTOŚCI REGAŁÓW 

C.17  C.18 

Analiza kosztów pracy 
  

Opisy i instrukcje w   

magazynu  systemie 

 
 


