
ZAPYTANIE OFERTOWE

Szpital  Uniwersytecki  w  Zielonej  Górze  sp.  z  o.o.  zwraca  się  z  zapytaniem  ofertowym
do przeprowadzenia prac związanych z optymalizacja gospodarki magazynowej. Docelowo system
ma  pracować  tak,  aby  można  było  składać  zapotrzebowanie  i  rozliczać  na  pacjenta  wszelkie
materiały,  które  są  wykorzystywane  dla  niego  w  procesie  leczenia.  Konieczna  jest  również
informacja zarządcza w zakresie procesów gospodarki magazynowej.

Od Wykonawcy oczekuje się realizacji następującego zakresu prac:

1. Analiza stanu aktualnego obejmująca zakresem strukturę szpitala (OPK, magazyny, rodzaje
kosztów,  materiałów,  dokumentów),  procesy  oraz  budżetowanie  w  zakresie  gospodarki
materiałowej.  Analiza  powinna  obejmować  również  aktualnie  obowiązujące
u  Zamawiającego  procedury  oraz  przedstawienie  rozwiązań  upraszczających  procesy
logistyczne.

2. W oparciu  o  analizę  oraz  konsultację  z  Zamawiającym,  Wykonawca  przygotuje  projekt
optymalizacji  gospodarki  materiałowej,  w  tym  przeniesienia  wskazanych  materiałów
z modułu GM do modułu Apteka. Projekt zawierać ma nową strukturę magazynów, słowniki
(również w formie pliku gotowego do importu w systemie Zamawiającego): materiałów,
OPK,  kontrahentów,  magazynów  oraz  opracowane  procedury:  zarządzania  słownikami,
aktualizacji  zapasów,  ewidencji  rozchodów  w  ujęciu  na  oddział  i  pacjenta,  tworzenia
zamówień zewnętrznych, obsługi umów, obsługi magazynów depozytowych.

3. Przygotowanie  dokumentu  zawierającego  docelową  konfigurację  istniejącego
u Zmawiającego systemu AMMS/Infomedica firmy Asseco Poland S.A. Dokument musi
zawierać specyfikację konfiguracji, w formie gotowej do przekazania firmie obsługującej
Szpital  w zakresie serwisu oprogramowania, zawierającej co najmniej:

a. konfigurację  magazynów  głównych,  lokalnych,  depozytowych
(utworzenie/modyfikacja, parametryzacja),
b. słownik rodzajów kosztów oraz OPK w formacie do importu,
c. konfiguracja odbiorców oraz grup globalnych i lokalnych, typów dokumentów
oraz grup              uprawnień,
d. przygotowanie sparametryzowanego słownika kart asortymentowych,
e. konfiguracja wymiany danych z AMMS do FK – m.in.  uzgodnienie słownika
kontrahentów,  eksporty  dokumentów  oraz  uzgodnienie  poprawności  zapisów
księgowych,
f. konfiguracja funkcjonalności przetargów.

Efektem końcowym zrealizowanych prac ma być wdrożenie zaproponowanych przez Wykonawcę 
w uzgodnieniu z Zamawiającym zmian procesów obowiązujących w Szpitalu, które mają na celu
zoptymalizować gospodarkę magazynową, tak aby ułatwić pracę Zamawiającemu i dać możliwość
kontroli wszelkich procesów z nią związanych. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z firmą
Asseco Poland S.A. w celu ustalenia kosztów wdrożenia zaproponowanych zmian.

Prosimy o podanie oferty cenowej oraz przewidywanego harmonogramu prac do dnia 20.12.2019 r.
na adres Szpitala, bądź mailowo na adres t  i  @szpital.zgora.pl  . Na realizację wszystkich powyższych
prac przewiduje się okres nie dłuższy niż 14 tygodni.

Dyrektor ds. Lecznictwa
Antoni Ciach

Podpis na oryginale
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