W celu zbadania oferty rynkowej Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. uprzejmie zwraca się z prośbą
o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów wytworzenia raportów w
narzędziu OBIEE.

I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
1. wytworzenia raportów 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4 w narzędziu OBIEE:
Raport 1.a. Porównanie wartości zakupów i sprzedaży jednej firmy z wykazaną wartością
zakupów i sprzedaży innej firmy (kontrahenta) oraz tablicą kwot akcyzy wg identyfikatorów
firm.






Pod uwagę musi być brana aktualna kwota akcyzy (dla danego okresu w podziale tyg/mies)
Musi być możliwość wprowadzenia kwoty akcyzy jako parametru wejściowego raportu np.
od 1 zł wzwyż
Wskazanie firm, które mają rejestr zakupów i sprzedaży a nie występują w tablicy akcyzy,
przy czym tablica akcyzy w podziale tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i półrocznym
Możliwość generowania raportów za okresy historyczne dla wskazanego identyfikatora
firmy w ujęciu tygodniowym i miesięcznym za okres od – do.
Raporty w oparciu o dwa typy akcyzy występujące w tablicy.

Raport 1.b. Sprzedaży firmy w porównaniu z zakupami akcyzowymi innej firmy





Parametr wejściowy NIP.
Raport ma na celu wskazanie różnic między kwota zakupów firmy z TABELA AKCYZY a
kwotą sprzedaży w deklaracji kontrahenta firmy z TABELA AKCYZY.
Filtry na kolumnach dot. kwot od 1 zł wzwyż.
Paginacja (stronicowanie) raportów.

Przykład tabeli:
IDENTYFIKATOR FIRMY jako param.we.
IDENTYFIK
ATOR
FIRMY

Zakupy
firmy

Sprzedaż
firmy

Kontrahent
firmy
zakupy

Kontrahent
firmy
sprzedaż

Różnice

Raport 2.
Sprawdzenie czy firmy prowadzą obrót towarami akcyzowymi
Ważny moment wystawienia faktury zawierającej pozycję z akcyzą.





Raport powinien pokazać tylko tych kontrahentów, których data faktury zawierającej
akcyzę ( wskazana pozycja z TABELA AKCYZY) jest wcześniejsza niż data rejestracji
obowiązku akcyzy (z innej tabeli), lub tych, którzy nie muszą płacić akcyzy.
Możliwość sortowania po numerach IDENTYFIKATOR FIRMY nieaktywnych kontrahentów.

Raport 3a. Porównanie importu/eksportu towarów akcyzowych z UE (2 tabele) na podstawie
listy firm z TABELA AKCYZY








Dane źródłowe o obrocie UE - 2 tablice sprzedaż/zakupy.
Raport ma na celu wykazać różnice między plikiem TABELA AKCYZY a dwoma tabelami
obrotu UE
Raport ma wykazać każdą nieprawidłowość (wprowadzenia kwoty akcyzy jako parametru
wejściowego raportu np. od 1 zł wzwyż)
Sortowanie wg kwot
Okresy sprawozdawcze w podziale tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i półrocznym
Generowanie raportu w formie pliku CSV z podaną jako parametr maksymalną liczbą firm.
Wyszukiwanie wg IDENTYFIKATOR FIRMY na danej liście

Raport 3b. Porównanie importu/eksportu towarów akcyzowych dla danej firmy – wg
kontrahentów z dwoma tablicami obrotu UE
 Raport dla firmy (wprowadzany identyfikator jako parametr)
 Raport dla grupy firm ( wprowadzanych jako ciąg identyfikatorów oddzielonych
separatorami)

Raport 4. Sprawdzenie kwoty odprowadzonej akcyzy określonego typu w sytuacji gdy dla
odbiorcy istnieje zapis o określonej kwocie dla tego typu, a dla dostawcy istnieje analogiczny
zapis w TABELA AKCYZY dla identyfikatora firmy


Raport ma wykazać różnice tj. suma z określonych typów akcyzy jest niższa od sumy kwot
sprzedaży firmy w TABELA AKCYZY

2. Dodatkowe wymagania dotyczące raportów z punktu 1.
Dostęp do jednej bazy danych (IBM DB2) – konektor do ustalenia (wg propozycji Wykonawcy)
a)
b)
c)
d)
e)

Wykorzystanie istniejącego modelu widoków (SQL Views) oraz kostek i agregatów
6 tablic wymiarów
4 tablice faktów
Suwaki i guziki selekcji faktów do zmian w prezentowanej liście firm
Eksport do pliku płaskiego .csv wyboru firm z listy lub całej selekcji (wg założonych
parametrów)
f) Różne tabele źródłowe dla raportów 3ab i 4 ( mimo analogicznych wymagań)
g) 40 dedykowanych roboczogodzin (obligatoryjnych, rozliczanych przez Zamawiającego) na
analizę plików źródłowych i specyfiki raportów.
h) O ile nie jest podana zawartość raportu – do 6 atrybutów faktu i 2 wymiary na raport

II.

SZACUNKOWY KOSZT USŁUGI

Cena usługi: wynagrodzenie za realizację usługi musi obejmować wszystkie koszty poniesione
w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym w szczególności
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich. Wynagrodzenie podać należy w wysokości
netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
III. KONTAKT
Wykonawcy gotowi wykonać przedmiot zamówienia opisany powyżej, powinni zgłosić
szacunkowy koszt zamówienia wg wyżej wymienionych wytycznych na adres:
zakupy@akmf.pl, w terminie do poniedziałku 16.01.2017r.
Formularz cenowy
Przedmiot
Cena netto
1. Wytworzenie raportów 1a, 1b, 2, 3a, 3b, <wypełnić> zł netto
4 wraz z przeniesieniem autorskich praw
autorskich
Warunki realizacji
Warunek
Wartość
1. Czas
wytworzenia
raportów
(dni <liczba dni kalendarzowych>
kalendarzowe)
2. Termin przystąpienia do pracy od chwili <liczba dni robocze>
podpisania umowy

