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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT
O ZNAKU DAI-350-02/17
Dotyczy postępowania konkursowego na „dostawę i wdrożenie systemu do obsługi środków
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia”
Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści ogłoszenia
dotyczącego wymienionego konkursu ofert:
Pytanie 1
Treść pytania:
„Prowadzona przez Państwa

Ewidencję majątku firmy odbywa się wg. Krajowych

czy

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości?.”
Odpowiedź:
Zamawiający prowadzi ewidencję majątku firmy wg Krajowych Standardów Rachunkowości.
Pytanie 2
Treść pytania:
„Jaką ilość środków trwałych chcą Państwo przechowywać w bazie danych?”
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje ewidencję do 1 000 środków trwałych i do 15 000 środków będących
wyposażeniem.
Pytanie 3
Treść pytania:
„W jakim programie/Systemie jest obecnie baza ?”
Odpowiedź:
Zamawiający aktualnie korzysta z programu do inwentaryzacji firmy AutoID,
oraz programu Środki Trwałe firmy PIK.
Zamawiający udostępni dane z bazy w plikach Excel.
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Pytanie 4
Treść pytania:
„Jaka jest obecnie ilość środków z dotacji Unii Europejskiej?”
Odpowiedź:
Aktualnie osiadamy 24 środki trwałe z dotacji Unii Europejskiej .
Nie wykluczamy zwiększenia ilości takich środków w okresie późniejszym.
Pytanie 5
Treść pytania:
„Jaki system obecnie Państwo posiadacie (Finanse i Księgowość ) ?”
Odpowiedź:
Zamawiający korzysta z systemu Finansowo-Ksiegowego firmy Cogisoft.
Pytanie 6
Treść pytania:
„Jaka jest docelowa liczba pracowników pracująca w tym samych czasie na systemie ?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga możliwości równoczesnej pracy w środowisku sieciowym co najmniej 2
użytkowników przy obsłudze oprogramowania do Srodków Trwałych i Wyposażenia. Oprogramowanie
musi zapewniać możliwość zwiększenia ilości równocześnie pracujących użytkowników jeżeli w
przyszłości zajdzie taka potrzeba.
Pytanie 7
Treść pytania:
„Na jakich drukarkach Państwo obecnie pracujecie (model, typ ) ?”
Odpowiedź:
Zamawiający korzysta z następujących drukarek:
HP LJ1020, HP LJ P1005, XEROX PHASER 3250,
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