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Kąty Wrocławskie, 07 lutego 2022 r. 

Zamawiający: 

 

GRUPA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

NIP: 8961389411  REGON: 020099537 KRS: 0000660514 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

 

Grupa Hotelarsko-Gastronomiczna Sp z o.o. Sp k. ogłasza nabór ofert na realizację zadao: 

a) Zakup usługi programistycznej w zakresie, której zostanie wykonany dedykowanego 

program obsługujący procesy administracji i zarządzania, logistyki, dystrybucji, sprzedaży 

oraz obsługi posprzedażowej. 

b) Przeprowadzenie szkolenia z zakresu użytkowania systemu dla pracowników firmy 

c) Doradztwo i obsługa w zakresie użytkowania i wykorzystywania pełni możliwości 

oprogramowania. 

 w ramach projektu numer: POIR.06.02.00-02-0422/21, zwiększenie potencjału 

przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-

19, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację. 

 

a) Zakup usługi programistycznej w zakresie, której zostanie wykonany dedykowanego 

program obsługujący procesy administracji i zarządzania, logistyki, dystrybucji, sprzedaży 

oraz obsługi posprzedażowej. 

 

Zakres funkcjonalny oprogramowania:  

W ramach realizacji usługi programistycznej zostanie stworzony program obsługujący 

procesy administracji i zarządzania, logistyki, dystrybucji, sprzedaży oraz obsługi 

posprzedażowej. Wykonany program będzie integrowad się z pozostałymi elementami 

systemu ale będzie też powalał na niezależną pracę bez wykorzystania innych aplikacji 

zaplanowanych w projekcie.  Planowane działania: 1. Wybór wykonawcy oprogramowania 

dedykowanego 2. Umówienie terminów spotkao i konsultacji w celu określenia dokładnego 

wyglądu i działania programu, dopasowanego do potrzeb Wnioskodawcy 3. Zdefiniowanie 

elementów procesu oraz struktury obecnej i docelowej przechowywanych danych  

4. Przygotowanie ekranów wyglądu programu oraz opis zależności między nimi 

odzwierciedlającymi funkcjonalności 5. Przygotowanie elementów programu zostanie 

wykonane w następującej kolejności: 6. Zaplanowanie funkcjonalne modułu 

wykorzystującego programistyczne sieci neuronowe 7. Przygotowanie do migracji obecnie 
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wykorzystywanych danych w firmie, przygotowanie skryptów migracyjnych 8. Wykonanie 

skryptów migracyjnych w porozumieniu z dostawcą oprogramowania 9. Wykonanie testów 

spójności i jakości zaimportowanych danych 10. Realizacja kolejnych elementów 

funkcjonalnych oraz logiki biznesowej oprogramowania zgodnie z przyjętą listą opisaną w 

funkcjach modułu we wniosku, każdorazowo zakooczonych testowaniem i potwierdzaniem 

poprawności działania 11. Przygotowanie programistycznej sieci neuronowej do nauczania w 

zakresie wymaganego wsparcia decyzyjnego 12. Przygotowanie testów akceptacyjnych 

potwierdzających realizację całości deklarowanych funkcjonalności a w szczególności 

funkcjonalności obejmujących wiele elementów programu  13. Testy dziania modułu podczas 

praktycznego użytkowania aplikacji 14. Szkolenie sieci neuronowej i kontrola skuteczności 

działania mechanizmu 15. Wprowadzanie modyfikacji w przypadku wykrycia błędów lub 

konieczności usprawnieo funkcjonalnych w zakresie doboru gotowych modułów i ich 

parametrów w ramach umowy opieki wdrożeniowej. 16. Zakooczenie okresu 

wdrożeniowego i testowego 17. Kontrola funkcji programu w zakresie możliwości przyszłej 

rozbudowy,  18. Zaplanowanie zadao związanych z utrzymaniem oprogramowania oraz 

okresowym archiwizowaniem i zabezpieczeniem danych 19. Sprawdzenie kompletności 

otrzymanego kodu źródłowego, środowiska wersjonowania, czytelności dokumentacji 

strukturalnej, funkcyjnej oraz instalacyjnej. 20. Kalibrowanie działania programistycznej sieci 

neuronowej 

 

b) Przeprowadzenie szkolenia z zakresu użytkowania systemu dla pracowników firmy 

 

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu użytkowania systemu dla pracowników firmy 

(docelowo planowane jest zwiększenie zatrudnienia w przypadku uruchomienia projektu). 

 

W ramach zadania zostaną przygotowane szkolenia dla użytkowników systemu pozwalające 

na właściwe wykorzystanie i efektywne wykorzystanie systemu informatycznego. Szkolenia 

będą prowadzone w trakcie projektu. Szkolenia będą umożliwiały udział użytkowników 

koocowych w procesie tworzenia projektu informatycznego ze względu na możliwośd 

konsultacji i potwierdzania każdorazowo odpowiedniego wykonania oraz czytelności 

każdego z modułów projektu z jakiego będzie prowadzone szkolenie. 

 

Szkolenie jest planowane w zakresie 120 godzin lekcyjnych rozłożonych w czasie realizacji 

projektu w terminach uzgodnionych z użytkownikami systemu. 

 

c) Doradztwo i obsługa w zakresie użytkowania i wykorzystywania pełni możliwości 

oprogramowania. 
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Doradztwo i obsługa w zakresie użytkowania i wykorzystywania pełni możliwości 

oprogramowania. 

 

Dodatkowym elementem wspierającym  wykonanie dopasowanego i funkcjonalnego 

rozwiązania informatycznego jest przeprowadzenie doradztwa w zakresie definiowania 

szczegółowego w zakresie przyjętych ustaleo wstępnych i wdrażania poszczególnych 

funkcjonalności systemu informatycznego. 

 

Usługa obejmuje 40 godzin indywidualnych spotkao doradczych z kadrą zarządzającą i z 

właścicielami podmiotu. 

 

 

 

 

Termin realizacji punktów a, b oraz c : 28/02/2023  

 

Oferty proszę składad na formularzu ofertowym załącznik 1 do dnia 14.02.2022 włącznie. 

 

Oferty należy wysyład elektronicznie na adres e-mail: 

zapytanie@hotelazyl-projekty.yum.pl  
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

Do: 

GRUPA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

NIP: 8961389411  REGON: 020099537 KRS: 0000660514 

 

 

 

 

Formularz oferty  

 

Nazwa Wykonawcy: ………………… 

 

Cena brutto/netto dla punktów zapytania:  

a) ………………… / ………………… 

b) ………………… / ………………… 

c) ………………… / ………………… 

 

Potwierdzam, że zapoznałem się z zakresem oraz terminami wymienionymi w formularzu 

ofertowym.  

 

 

Podpis i pieczęd Oferenta: 

 

 

……………………… 

 

Data: ……. 

 

 

 


