Przedmiot zamówienia: Dostarczenie elektronicznego systemu planowania i kontroli budżetu, wydatków oraz
realizacji zamówień.
1. Wymagania dla systemu:
Definiowanie dowolnej ilości dysponentów środkami
finansowymi (jednostki organizacyjne, działalność
naukowo-badawcza, projekty, zadania, wydatki stałe,
itp.) ułożonych w strukturze drzewiastej, z
dedykowanymi przez użytkownika schematami
akceptacji.
Oddzielne schematy akceptacji dla

Planowanie wydatków dysponentów w oparciu
o klasyfikację CPV, rozszerzoną o pozycje w niej
niewystępujące
Możliwość planowania wydatków w oparciu
o dodatkową klasyfikację niezależnie od CPV
Możliwość modyfikacji planu wydatków po jego
zatwierdzeniu (przesunięcie środków w ramach planu,
zwiększenie środków, rezygnacja z przyznanych
środków) z określonym schematem akceptacji

TAK

planów wydatków, zmian planów
(przesunięcia),zamówień ,dla określonych grup
dysponentów
TAK
TAK

TAK

Kontrola przyznanych środków w ramach planu
wydatków dysponenta z możliwością

- planowania większych środków niż przyznany limit,
- planowania do wysokości przyznanego limitu

Kontrola wydawanych środków w ramach każdej
pozycji planu wydatków dysponenta

TAK

Łączenie dysponentów w grupy umożliwiające
przekazywanie bezpośrednie środków – dowolny
dysponent w dowolnej grupie

TAK

Rejestrowanie czasu i daty akceptacji zamówień
i przesunięć

TAK

Możliwość nadania trybu realizacji zamówienia przez
Dział Zamówień Publicznych

TAK

Możliwość automatycznego nadania trybu realizacji
zamówienia dla określonych pozycji ze standardowej
lub rozszerzonej klasyfikacji CPV

TAK

Możliwość wyboru określonego realizatora dla
zamówienia

TAK

Możliwość określenia wyłącznych realizatorów dla
określonych pozycji ze standardowej lub rozszerzonej
klasyfikacji CPV

TAK

Możliwość grupowania w pakiety zamówień
realizowanych przez jednostki, wraz z nadawaniem
statusu wewnątrz pakietu

TAK

Możliwość wieloetapowego rozliczania zamówień przez TAK
dysponentów
Możliwość wprowadzania korekt do rozliczeń przez
uprawnionych użytkowników

TAK

Możliwość wprowadzania komentarzy do klasyfikacji
CPV, widocznych jako komunikat w planach wydatków
dysponentów.

TAK

Generowanie zestawień według

klasyfikacji CPV (pełnej oraz wg 3 i 5 cyfr kodu), grup
dysponentów, trybów realizacji zamówienia

Zbiorcze podsumowanie środków wg zdefiniowanych
grup dysponentów

TAK

Dostęp do systemu chroniony hasłami na poziomie
użytkownika

TAK, z możliwością wygenerowania nowego hasła
w przypadku np. utracenia hasła

Działanie systemu jako aplikacja internetowa

TAK, na domenie krajowej (nazwa_domeny.pl) lub na
udostępnionym serwerze przez Zamawiającego

Przypisywanie uprawnień do dysponentów i funkcji Tak
systemowych określonym użytkownikom

2. Warunki wykonania zamówienia

Dostarczenie systemu wraz z instalacją umożliwiającą
pracę w systemie w ciągu maks. 10 dni od podpisania
umowy

TAK

Szkolenia w liczbie min. 6 godzin dla określonych grup
użytkowników

TAK, w terminach ustalonych z Zamawiającym

Gwarancja na system

Min. 12 miesięcy od daty odbioru systemu przez
Zamawiającego

Usuwanie wad systemu zgłaszanych przez
Zamawiającego

Maks.48h od chwili zgłoszenia

Zgoda na odroczoną płatność

14 dni od daty dostarczenia i instalacji systemu i na
podstawie otrzymanej faktury lub rachunku.

Opis systemu potwierdzający postawione wymagania,
warunki serwisu i konserwacji

TAK, dołączony w formie tradycyjnej lub elektronicznej
(np.:plik pdf)

Wykazanie wdrożenia systemu w publicznych
uczelniach wyższych

TAK, w min. dwóch

Prezentacja zaoferowanego systemu

TAK, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie

