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Zamawiający: 

Fundacja Pomocy Matematykom 

I Informatykom Niesprawnym Ruchowo 

kom. +48 504 463 735 

tel. +48 (22) 697 87 84, 654 75 51 

fax +48 (22) 697 87 86 

e-mail: grzegorz.wilczek@idn.org.pl 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nazwa zamówienia: 

Oferta na sprzedaż, wdrożenie i serwis rozwiązań repozytorium dokumentów 

oraz multimediów dla systemu Dynamics CRM, opartych o aplikację Microsoft 

SharePoint Server. 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizacją planu rozwoju  Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 

Ruchowo w zakresie informatyzacji jednostki, zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie 

zamówienia w oparciu o poniższą specyfikację. 

Zamówienie ma na celu wybór Partnera do wdrożenia i opieki serwisowej w zakresie funkcjonowania 

systemu SharePoint Server w wersji on-premise lub online w zależności od rekomendacji i wyboru 

Zamawiającego.   

Zadania stawiane przed skonfigurowanym rozwiązaniem SharePoint to: 

• Przygotowanie szczegółowej analizy wymagań opisującej zakres prac do wykonania. 

• Instalacja i konfiguracja SharePoint online lub on-premise w zależności od wyboru 

zlecającego na podstawie wykonanej analizy 

• Konfiguracja SharePoint na potrzeby integracji z Dynamics CRM 

• Konfiguracja SharePoint na potrzeby przechowywania dużych zbiorów danych w postaci 

zdjęć oraz filmów z zapewnieniem wyszukiwania 

• Przygotowanie szablonów dokumentów na potrzeby oddziałów i programów – w sumie ok. 

150 szablonów 

• Dokumentacja stanowiskowa dla użytkowników systemu w postaci filmów instruktażowych. 
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Wymagane kompetencje: 

Firma zgłaszająca powinna być certyfikowanym partnerem Microsoft, co najmniej na poziomie Silver, 

posiadać kompetencje dla rozwiązań klasy Cloud (chmury danych), posiadać co najmniej jednego 

certyfikowanego pracownika w zakresie SharePoint, oraz co najmniej jednego certyfikowanego 

pracownika w jednym z produktów Microsoft Dynamics. 

Informacje ogólne: 

Miejsce składania ofert: 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 

e-mail: grzegorz.wilczek@idn.org.pl, lub w sekretariacie, ul. Wiśniowa 40 b, lok. 8, 02-520 Warszawa. 

Wymagania formalne: 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2013 r. do godziny 10.30. 

Ofertę w formie drukowanej należy złożyć w kopercie z dopiskiem: 

OFERTA NA REALIZACJĘ USŁUGI PRZEPROWADZENIA WDROŻENIA SHAREPOINT 2013 

Zastrzeżenia: 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą brane pod uwagę. 

Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych, lub ich późniejsze uzupełnienie bądź korygowanie.  

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędne oznakowanie oferty. 

Wykonawca składa ofertę na własny koszt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


