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Warszawa, 18.11.2013 

Gras Savoye Polska Sp. z o.o. 

Ul. Domaniewska 34a 

02-672 Warszawa 

tel.: (022) 318 81 00 

fax: (022) 318 81 01 

e-mail: gsp@grassavoye.pl 

http://www.grassavoye.pl/ 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 
 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wdrożenie systemu informatycznego klasy 

B2B, w ramach projektu pt. „Wdrożenie systemu klasy B2B w celu rozwoju wielokanałowej 

sprzedaży produktów ubezpieczeniowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, Osi Priorytetowej 8: Społeczeństwo Informacyjne –zwiększenie innowacyjności 

gospodarki, Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. 

 

I. Zamawiający 
Gras Savoye Polska Sp. z o.o. 

Ul. Domaniewska 34a 

02-672 Warszawa 

tel.: (022) 318 81 00 

fax: (022) 318 81 01 

e-mail: gsp@grassavoye.pl 

http://www.grassavoye.pl/ 

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu klasy B2B u trzech kontrahentów oraz 

zintegrowanie ich z systemem Koordynatora w celu automatyzacji i optymalizacji procesów 

biznesowych zachodzących pomiędzy Koordynatorem a kontrahentami.  

 

 

mailto:gsp@grassavoye.pl
http://www.grassavoye.pl/
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

2.1 Wykonanie analizy przedwdrożeniowej  

2.1.1 Identyfikacja potrzeb każdego podmiotu w kontekście własnych procesów biznesowych 

jak i przede wszystkim automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy 

Koordynatorem a kontrahentami. 

2.1.2 Analiza ma zamodelować procesy biznesowe, zdefiniować ich aktorów oraz przedstawić 

charakterystykę użytkowników.  

2.1.3 Analiza ma na celu sprecyzować obiekty biznesowe, zachodzące między nimi procesy 

biznesowe oraz reguły rządzące tymi procesami.  

2.1.4 Specyfikacja ma określić wymagania funkcjonalne wraz z przypadkami użycia.  

2.2 Procesy biznesowe systemu klasy B2B:  

2.2.1 Proces ofertowania i sprzedaży: mający na celu wymianę informacji związanej z 

aktualną ofertą i taryfami, kreowaniu oferty i jej późniejszej sprzedaży (wymiana informacji 

związanej z aktualną ofertą/cennikiem. Informacja będzie dotyczyła m.in. kreowania oferty, 

terminu ważności oferty, przekształcania ofert w zamówienie, kreowanie indywidualnych 

ofert (kalkulatory, optymalny wybór produktu i pakietu), wycena wartości nieruchomości i 

pojazdów.) 

2.2.2 Proces obsługi posprzedażowej wystawionych polis (aneksy, wznowienia, lista błędów 

w polisach, zbiorczy raport błędów do usunięcia, drukowanie polis i wniosków). 

2.2.3 Proces monitoringu szkód zleconych Koordynatorowi przez uczestnika sieci 

kontrahentów (podgląd statusu likwidacji szkód, które zostały zlecone koordynatorowi przez 

uczestnika sieci kontrahentów. 

2.2.4 Proces monitorowania stanu należności/rozliczeń pomiędzy Koordynatorem a 

Kontrahentami: wymiana pomiędzy partnerami projektu informacji związanych z 

finansowym etapem realizacji zlecenia, rozpatrywanych w różnych układach, np. w 

kontekście kontrahentów, kanałów sprzedaży, rodzajów kosztów, wierzytelności itp). 

2.2.5 Proces zarządzania informacją i raportowania oraz dostępu do know-how 

Koordynatora: wymiana danych dotyczących sposobu optymalizacji procesów biznesowych 

partnerów poprzez mechanizmy efektywnego zarządzania informacją przedstawioną za 

pomocą wielopoziomowych analiz, raportów sprzedażowych, realizacji planów 

sprzedażowych, kontroli wyników kontrahentów. Dostęp do know-how (OWU, taryfy, 

prezentacje produktowe, instrukcje sprzedażowe, materiały szkoleniowe). 

2.3 Funkcjonalności systemu klasy B2B: 

2.3.1 Moduł ofertowania i sprzedaży: 

a. Kalkulatory, taryfikacja w kilku towarzystwach jednocześnie 

b. Optymalny wybór produktu dla danego przedmiotu ubezpieczenia 



3 
 

c. Optymalny wybór produktu/pakietu dla określonych grup odbiorców (lekarze, 

architekci etc.) 

d. Porównanie składek oraz warunków ubezpieczenia podczas kalkulacji 

e. Drukowanie polis i wniosków 

f. Wycena wartości nieruchomości 

g. Wycena wartości pojazdów 

h. Automatyczna komunikacja z UFG 

2.3.2 Moduły rozliczeniowe: 

a. Rozliczanie sprzedaży 

b. Rozliczanie prowizji wewnętrzne oraz zewnętrzne 

c. Rozliczanie druków ścisłego zarachowania 

Moduł płatności i rozliczeń pozwoli na następujące czynności związane z rozliczeniem 

prowizji: 

 Naliczanie prowizji procentowej, kwotowej oraz prowizji dynamicznie wyliczanej na 

podstawie parametrów z formularza polisy; 

 Naliczanie prowizji progresywnej; 

 Wyliczanie prowizji od aneksów zmieniających składkę; 

 Ręczną modyfikację wyliczonej prowizji dla danej polisy z podziałem na 

beneficjentów; 

 Definiowanie reguł prowizyjnych dla całych programów; poszczególnych produktów 

prowizyjnych lub konkretnych polis. Reguły prowizyjne mogą się zmieniać w 

zależności od aktualnych promocji.  

 Eksport danych o wyliczonych prowizjach do plików xls lub csv. 

System umożliwi definiowanie prowizji dla konkretnych kanałów sprzedaży osobno. 

2.3.3 Moduł raportowania 

a. Różnego rodzaju raporty, jak: zestawienie polis, statystyki, rozliczenia 

b. Generowanie dokumentów w formacie pdf, xls, xml i inne 

c. Definiowanie i parametryzowanie raportów, które będą generowane w systemie 

kontrahenta zgodnie z wymaganiami koordynatora 

d. Raporty mają mieć formę elektroniczną; Gras Savoye ma mieć dostęp do 

stworzonych raportów lub informacji, z których będzie mogło wygenerować własne 

raporty sprzedaży, statystyk Kontrahenta 

2.3.4 Baza danych umożliwiająca pozyskiwanie i zarządzanie następującymi informacjami: 

a. Danymi teleadresowymi 

b. Kopiami dokumentacji ubezpieczeniowej 

c. Terminami zapadalności rat 

d. Ratami zaległymi klientów 
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e. Monitoringiem procesu windykacji 

f. Terminami wygasania ubezpieczeń 

g. Informacją o szkodach klientów (wpływ na taryfikację) 

h. Historią szkód (relacje z klientem) 

i. Zestawieniami obecnych produktów/polis oraz prognozowaniem przyszłych potrzeb 

klienta 

j. Identyfikacją preferencji klienta (kanał dystrybucji, jakość, produkt etc.) 

2.3.5 Moduł współdzielenie biblioteki know-how Koordynatora z Kontrahentami 

a. Wzory pism do klientów 

b. OWU, taryfy, wzory wszystkich druków 

c. Porównanie produktów ubezpieczeniowych (ogólne w części sprzedażowej oraz 

szczegółowe jako osobne zestawienie) 

d. Instrukcje sprzedażowe 

e. Ścieżki sprzedaży 

f. Prezentacje produktów oraz pakietów 

g. Inne prezentacje dla klientów (np. kampanie promocyjne) 

h. Materiały szkoleniowe i e-learning 

2.3.6 Moduł komunikacyjny : 

a. Skrzynka pocztowa 

b. Archiwum korespondencji 

c. Pakiety informacyjne 

d. Zadania(automatyczne daty -korespondencji do klientów) 

e. Pytania o ubezpieczenia ponadkompetencyjne oraz archiwum odpowiedzi 

f. Format wniosków i zapytań do centrali 

g. Kampanie promocyjne 

h. Korespondencja seryjna 

i. Moduł na platformy mobilne (podgląd portfela, terminów itp. z poziomu telefonu) 

2.3.7 Moduł dziennika:  

Użytkownik ma mieć możliwość dodawania własnych wpisów rejestrujących fakt zajścia 

jakiegoś zdarzenia wraz z plikiem np. rejestracja otrzymania korespondencji e-mailowej z 

podpięciem pod wpis dziennikowy pliku z e-mailem.  

System ma umożliwiać dodawanie dodatkowych wpisów z poziomu dziennika. Załączone 

informacje i pliki będą podpinane bezpośrednio pod aktualnie otwarty element.  

W dzienniku wprowadzone zostaną następujące mechanizmy, które pozwolą zoptymalizować 

pracę i ograniczyć obieg dokumentów papierowych: 

 multiupload plików – możliwość załączania pod jeden wpis kilku plików naraz; 

 skanowanie pliku bezpośrednio pod wpis dziennikowy; 

 załączanie plików za pomocą przeciągania ich na dany wpis dziennikowy (funkcja 

„drag-drop”); 
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 wprowadzanie notatek np. z rozmowy telefonicznej. 

Ma istnieć możliwość wygenerowania archiwum z załączonych do dziennika plików i 

spakowania wszystkich załączników do pliku w formacie ZIP . 

2.4 Integracja z systemem Koordynatora 

Oferent zbuduje oddzielny system B2B dla każdego z Kontrahentów, który będzie 

zintegrowany z platformą wykorzystywaną przez Koordynatora na zasadzie elektronicznej 

wymiany danych. Posiadana przez koordynatora platforma wspiera wymianę danych z innymi 

systemami w następujący sposób: 

a. przy pomocy usług internetowych (Web Services); 

b. z wykorzystaniem protokołu SOAP; 

c. z wykorzystaniem usług internetowych zgodnych z REST; 

d. przy pomocy plików xls/xlsx (Format MS Excel); 

e. przy pomocy plików CSV; 

f. za pośrednictwem wiadomości e-mail z szyfrowanym załącznikiem;  

g. przy pomocy protokołu SFTP (szyfrowane paczki za pomocą PGP); 

h. przy wykorzystaniu generowanych zestawień/ raportów do formatu DBF. 

Stworzone w ramach projektu oprogramowanie musi być w najwyższym stopniu 

kompatybilne z istniejącą platformą Gras Savoye oraz posiadać opcje umożliwiające: 

a. przepływ danych w czasie rzeczywistym,  

b. udostępnienie narzędzi do parametryzacji i konfiguracji produktów ubezpieczeniowych 

(taryf, ofert, promocji) dla Kontrahentów bez konieczności udziału firmy informatycznej  

c. płynne i zautomatyzowane działanie.  

 

2.5 Narzędzia konfiguracyjne 

 2.5.1 Oferent powinien udostępnić narzędzia konfiguracyjne do samodzielnego 

wprowadzania zmian na formularzach, do konstruowania kalkulacji, taryfikacji ofert, 

konstruowania promocji  

 2.5.2 Oferent powinien udostępnić narzędzie do generowania raportów z poziomu 

formularza 

 2.5.3 Oferent powinien udostępnić narzędzie do konstruowania szablonów pism, 

ofert itp.  

 2.5.4 Oferent powinien udostępnić narzędzie do administrowania użytkownikami 

oraz poziomem uprawnień. 
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2.6 Administracja systemem:  

2.6.1 Moduł logowania i zmiany hasła 

Dostęp do systemu będzie następował poprzez bezpośrednie logowanie do aplikacji 

przy pomocy przeglądarki internetowej. 

Dane logowania użytkownika (login oraz hasło) będą przesyłane bezpiecznym 

kanałem komunikacji z wykorzystaniem protokołu SLLv3. 

2.6.2 Moduł zarządzania użytkownikami 

Moduł będzie służył do zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu i 

nadawania im odpowiednich poziomów dostępu w zależności od  ich roli w firmie. 

Jest to moduł administracyjny, który ma służyć odwzorowaniu organizacji firmy w 

postaci drzewiastej struktury użytkowników systemu oraz kompleksowemu 

zarządzaniu ich kontami i uprawnieniami z poziomu administratora systemu. 

Będzie on pozwalać na: 

 Dodawanie lub edycję użytkownika; 

 Nadawanie i odbieranie uprawnień oraz nadawanie uprawnień czasowych z 

określonym zakresem czasowym „od-do”; 

 Aktywację i dezaktywację loginów oraz nadawanie czasowego dostępu do 

systemu. 

 Kontrolę dostępu do danych ofert, polis, klientów. 

Restrykcyjny dostęp do danych określają uprawnienia polisowe które mają wpływ na 

widoczność danych obcego portfela i możliwość ich modyfikacji. 

 W module zarządzania użytkownikami uprawniony użytkownik może modyfikować 

te uprawnienia.  

2.6.3 Moduł historii operacji  

System pozwoli domyślnie ewidencjonować zmiany danych na poziomie pojedynczej 

operacji, zapisując następujące dane: 

 lista zmienionych pól formularza; 

 data wykonania zmiany; 

 autor zmiany. 

Uprawnieni użytkownicy (np. administrator) mają możliwość podglądu historii zmian 

dokonywanych na danym elemencie. 

Historia zmian będzie prezentowana w osobnej zakładce przedstawiającej w sposób 

tabelaryczny, które pola zostały zaktualizowane oraz jaka była wartość poprzednia w 

stosunku do aktualnej. 
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2.7 Wycena usług informatycznych: 

 2.7.1 Przygotowanie danych systemowych do uruchomienia systemu  

 2.7.2 Implementacja poszczególnych modułów 

 2.7.3 Testy integracyjne i akceptacyjne systemu B2B 

 2.7.4 Uruchomienie systemu B2B wraz z testami wydajności  

 2.7.5 Integracja z systemami Koordynatora 

 

2.8 Wycena licencji na oprogramowanie oraz na narzędzia konfiguracyjne, 

parametryzacyjne, narzędzia do tworzenia szablonów i raportów 

 

2.9 Wycena kosztów przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w zakresie obsługi 

systemu B2B 

 2.9.1 Oferent powinien przewidzieć 24 h szkolenia (trzy dni robocze szkolenia dla 

każdego z trzech Kontrahentów), którym zostaną objęci użytkownicy systemu B2B.  

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje następujące etapy : 

1. etap 1 – od 1 grudnia 2013 – 28 lutego 2014  

• Analiza przedwdrożeniowa; 

• Moduł polisowania z opcją przesłania wniosku o dokonanie zmian ponadkompetencyjnych; 

• Moduł ofertowania z opcją porównania ofert; 

• Kalkulatory i taryfikacja udostępnione jako SaaS; 

• Logowanie do systemu 

2. etap 2 – od 1 marca 2014 – 30 kwietnia 2014  

• Listy polis oraz moduł zarządzania wystawionymi polisami; 

• Moduł płatności i rozliczeń 

3. etap 3 – od 1 maja 2014 – 31 lipca 2014 
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• Moduł monitoringu szkód 

• Moduły: raportowania i alterowania 

• Biblioteka know-how; 

•Pełny moduł zarządzania informacją 

•Dziennik i dokumentacja 

4. etap 4 – od 1 sierpnia 2014 – 5 stycznia 2015  

• Moduł informacji zarządczej; 

• Moduł komunikacyjny – indywidualnie konfigurowany dla każdego z kontrahentów 

• Opcja zmiany hasła 

• Moduł wyceny nieruchomości  

•Moduł wyceny pojazdów. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 

Oferta powinna: 

- posiadać datę sporządzenia 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

- zawierać cenę w kwocie netto i brutto.  

Oferta powinna być ważna 60 dni.  

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres:  

Gras Savoye Polska Sp. z o.o. 

Ul. Domaniewska 34a 

02-672 Warszawa 

 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marcin.kaminski@grassavoye.pl  

do dnia 25 listopada 2013 r. 

mailto:marcin.kaminski@grassavoye.pl
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2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie www: http://www.grassavoye.pl/ oraz w siedzibie 

zamawiającego. 

 

VI. OCENA OFERT 
 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 1. Cena – 70 %  

 2. Parametry techniczne – 30% 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 
 

Dodatkowych informacji udziela Marcin Kamiński pod numerem telefonu 22 318 81 00 lub 22 318 81 

12 oraz adresem e-mail: marcin.kaminski@grassavoye.pl .  

http://www.grassavoye.pl/

