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Firma DigiFlex Group s.c. Joanna Sychowicz Piotr Kolera pragnie poinformować, iż znalazła się na 

liście projektów  wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Tytuł projektu:

Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności poligraficznej 

dzięki wdrożeniu systemu B2B.

Nr umowy: 

UDA-POIG.08.02.00-14-432/14-00

W związku z napływającymi pytaniami do wystawionego na stronie internetowej zapytania ofertowego 
na wdrożenie systemu B2B firma DigiFlex Group s.c. Joanna Sychowicz Piotr Kolera publikuje 
odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów:

Pytanie 1

Zgodnie z pkt. 2.3 opisu przedmiotu zamówienia wymagany jest: Programista z minimum 2-letnim 
doświadczeniem tworzenia systemów B2B z użyciem podpisu elektronicznego oraz EDI 
udokumentowaną umowa oraz protokołami odbiorów.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uznaje za spełniony powyższy warunek w przypadku 
systemu B2B z użyciem podpisu elektronicznego oraz standardem komunikacji elektronicznej opartej o 
standard RBE na bazie ebXML – Message Service Specification v.2.0, opracowanym przez 
UN/CEFACT i OASIS

Odpowiedź

Nie, komunikacja nie może być oparta o standard RBE na bazie ebXML – Message Service 
Specification v.2.0 (jak Państwo proponują), musi być zgodna z dokumentami:

1/2



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

• http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/texts/d424_d.htm
• http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/texts/d423.htm  

Pytanie 2 

W związku z ogłoszeniem postępowania konkursowego na kompleksowe wdrożenie systemu B2B, 
zamieszczonym na stronie http://www.digiflex.pl/automatyzacja-procesow-b2b/ dnia 11.02.2015 roku, 
firma Akces s.c. chcąc wziąć udział w postępowaniu i złożyć formularz ofertowy wraz z załącznikami 
zgodnie z wyznaczonym przez Państwa terminem do 20.02.2015 roku, zwraca się z prośbą o udzielenie 
informacji na jakim systemie ERP Państwo obecnie pracują. Informacja ta jest niezbędna do 
skonstruowania wytycznych i szczegółowego opisu koncepcji wraz z konkretnymi proponowanymi 
rozwiązaniami.  

Odpowiedź:
Zamawiający obecnie nie posiada systemu ERP. W związku z tym jest on przedmiotem zapytania 
ofertowego.

Pytanie 3 

Prosimy o udostępnienie opisu koncepcji rozwiązania systemowego, która został sporządzona w 
ramach analizy przygotowawczej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że analiza przygotowawcza zostanie udostępniona wybranemu w przetargu 
Wykonawcy. 
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