
 

Termin ważności oferty: 60 dni od daty złożenia.

 

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert
 
 

OPTIMUM M. Krajewska, J. Wasyluk 

Lekarze Okuliści Spółka Partnerska 

ul. Bracka 11/13 

00-501 Warszawa 

Tel. + 48 22 620 37 40 

e-mail: info@optimumokulistyka.pl

na stworzenie elektronicznej platformy danych B2B usprawniającej wymianę danych i realizację zleceń 

pomiędzy OPTIMUM a partnerami biznesowym

 

PLANOWANY 

HARMONOGRAM 

01-11-2013-

31-01-2014 

Zakup licencji platformy serwerowej 

Zakup licencji MODUŁ 

Analiza wstępna rozwiązań informatycznych dla celów wdrożenia platformy    B2B 

Analiza przedwdrożeniowa w zakresie wszystkich modułów  

 Instalacja systemu operacyjnego i konfiguracja serwera

01-02-2014-
30-04-2014 

Zakup licencji MODUL 

Zakup licencji MODUL 

Zakup usług szkoleniowych 

Zakup usług szkoleniowych 

Zakup usług szkoleniowych 

Prace wdrożeniowe związane z dostosowaniem systemów wewnętrznych ERP do potrzeb 
platformy B2B w zakresie B2B PACJENCI 

Prace wdrożeniowe związane z dostosowaniem systemów wewnętrznych ERP do potrzeb 
platformy B2B w zakresie B2B KARTA PACJENTA 

Prace wdrożeniowe związane z dostosowaniem systemów wewnętrznych ERP do potrzeb 
platformy B2B w zakresie B2B ZLECENIA

01-05-2014-
31-07-2014 

Zakup licencji MODUL B2B SPECJALIŚCI 

Zakup licencji MODUL B2B PŁATNOŚCI 

Zakup licencji MODUL B2B WYMIANA DANYCH 

Termin ważności oferty: 60 dni od daty złożenia. 

  

 

Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r.  

OPTIMUM M. Krajewska, J. Wasyluk -  

 

info@optimumokulistyka.pl  
 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

elektronicznej platformy danych B2B usprawniającej wymianę danych i realizację zleceń 

pomiędzy OPTIMUM a partnerami biznesowym, w tym: 

OPIS ZADANIA 

Zakup licencji platformy serwerowej  

Zakup licencji MODUŁ B2B PACJENCI 

Analiza wstępna rozwiązań informatycznych dla celów wdrożenia platformy    B2B 

Analiza przedwdrożeniowa w zakresie wszystkich modułów   

Instalacja systemu operacyjnego i konfiguracja serwera 

Zakup licencji MODUL B2B KARTA PACJENTA 

Zakup licencji MODUL B2B ZLECENJA  

Zakup usług szkoleniowych - B2B KARTA PACJENTA  

Zakup usług szkoleniowych - B2B PACJENCI  

Zakup usług szkoleniowych - B2B ZLECENIA 

Prace wdrożeniowe związane z dostosowaniem systemów wewnętrznych ERP do potrzeb 
platformy B2B w zakresie B2B PACJENCI  

Prace wdrożeniowe związane z dostosowaniem systemów wewnętrznych ERP do potrzeb 
platformy B2B w zakresie B2B KARTA PACJENTA  

Prace wdrożeniowe związane z dostosowaniem systemów wewnętrznych ERP do potrzeb 
platformy B2B w zakresie B2B ZLECENIA 

Zakup licencji MODUL B2B SPECJALIŚCI  

Zakup licencji MODUL B2B PŁATNOŚCI  

Zakup licencji MODUL B2B WYMIANA DANYCH  

DANE OFERENTA:

 

 

 

elektronicznej platformy danych B2B usprawniającej wymianę danych i realizację zleceń 

Analiza wstępna rozwiązań informatycznych dla celów wdrożenia platformy    B2B  

Prace wdrożeniowe związane z dostosowaniem systemów wewnętrznych ERP do potrzeb 

Prace wdrożeniowe związane z dostosowaniem systemów wewnętrznych ERP do potrzeb 

Prace wdrożeniowe związane z dostosowaniem systemów wewnętrznych ERP do potrzeb 

DANE OFERENTA: 



 

Termin ważności oferty: 60 dni od daty złożenia.

 

 

Zakup usług szkoleniowych 

Zakup usług szkoleniowych 

Zakup usług szkoleniowych 

Prace wdrożeniowe związane z dostosowaniem systemów wewnętrznych ERP do potrzeb 
platformy B2B w zakresie B2B SPECJALIŚCI  

Prace wdrożeniowe związane z dostosowaniem systemów wewnętrznych ERP do potrzeb 
platformy B2B w zakresie B2B PŁATNOŚCI  

Prace wdrożeniowe związane z dostosowaniem systemów wewnętrznych ERP do potrzeb 
platformy B2B w zakresie B2B WYMIANA DANYCH

Informacja o współfinansowaniu z funduszy UE 

01-08-2014– 
31-10-2014 

Raport powdrożeniowy w zakresie systemu B2B 

Testowane aplikacji B2B 

Naniesienie poprawek w systemie B2B  

Prace wdrożeniowe 
elektronicznego  

 

............................................................           
Miejscowość, data                                                              podpis oferenta

 

Termin ważności oferty: 60 dni od daty złożenia. 

  

 

Zakup usług szkoleniowych - MODUL B2B SPECJALIŚCI  

Zakup usług szkoleniowych - MODUL B2B PŁATNOŚCI  

Zakup usług szkoleniowych - MODUL B2B WYMIANA DANYCH  

Prace wdrożeniowe związane z dostosowaniem systemów wewnętrznych ERP do potrzeb 
platformy B2B w zakresie B2B SPECJALIŚCI   

Prace wdrożeniowe związane z dostosowaniem systemów wewnętrznych ERP do potrzeb 
platformy B2B w zakresie B2B PŁATNOŚCI   

rożeniowe związane z dostosowaniem systemów wewnętrznych ERP do potrzeb 
platformy B2B w zakresie B2B WYMIANA DANYCH 

Informacja o współfinansowaniu z funduszy UE  

Raport powdrożeniowy w zakresie systemu B2B  

Testowane aplikacji B2B  

Naniesienie poprawek w systemie B2B   

Prace wdrożeniowe - uruchomienie platformy B2B wraz z implementacją podpisu 

CENA BRUTTO:     

............................................................                              .............................................................
Miejscowość, data                                                              podpis oferenta

 

Prace wdrożeniowe związane z dostosowaniem systemów wewnętrznych ERP do potrzeb 

Prace wdrożeniowe związane z dostosowaniem systemów wewnętrznych ERP do potrzeb 

rożeniowe związane z dostosowaniem systemów wewnętrznych ERP do potrzeb 

uruchomienie platformy B2B wraz z implementacją podpisu 

PLN 

............................................................. 

Miejscowość, data                                                              podpis oferenta 


