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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: 
„Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Konfiguracja i przeniesienie danych. 

W jakiej formie zostaną udostępnione dane z systemu PIK.”  

 
Odpowiedź:  
Zamawiający udostępni dane z bazy w plikach Excel. 

 
Pytanie 2 
Treść pytania:  
„Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Konfiguracja i przeniesienie danych. 

Ile kartotek majątku będzie podlegało migracji (do 150, do 500 czy powyżej 500)?” 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający przewiduje migrację powyżej 500 kartotek majątku. 
 

Pytanie 3 

Treść pytania:  
 „Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Konfiguracja i przeniesienie danych, pkt. 12. Program umożliwia 

kompletowanie środków trwałych z elementów składowych i ustalanie ich wartości na podstawie 

elementów składowych. 

Ile przeciętnie komponentów (składników) zawiera kartoteka ST?” 

 

Odpowiedź:  
Kartoteka ST przeciętnie zawiera 5 komponentów składowych. 
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Pytanie 4 

Treść pytania:  
 „Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Konfiguracja i przeniesienie danych, pkt. 8. różne źródła finansowania 

nabycia.  

Czy do migracji zostaną udostępnione dane wartościowe związane ze źródłami finansowania i 

słowniki źródeł finansowania?” 

 

Odpowiedź:  
Dane wartościowe związane ze źródłami finansowania i słowniki źródeł finansowania nie będą 
podlegać migracji. Zamawiający wprowadzi je ręcznie. 
 
 
Pytanie 5 

Treść pytania:  
 „Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Konfiguracja i przeniesienie danych,etykiety ułatwiające 

inwentaryzację. 

Czy aktualne etykiety majątku trwałego będą obowiązywały w nowo zakupionym systemie? 

Czy oczekiwane jest drukowanie etykiet z nowego systemu?” 

 

Odpowiedź:  
Tak. Zamawiający wymaga aby aktualne etykiety majątku trwałego obowiązywały w nowo zakupionym 
systemie. 
Tak. Zamawiający wymaga drukowania etykiet w nowym systemie. 
 
Pytanie 6 

Treść pytania:  
 „Załącznik nr 2 do ogłoszenia, pkt.10. System umożliwia automatyczne generowanie miesięcznej 

amortyzacji do systemu finansowo-księgowego. 

Do jakiego systemu finansowo-księgowego ma zostać automatycznie przekazana miesięczna 

amortyzacja? 

Na jakiej bazie działa system finansowo-księgowy? 

Czy konta księgowe i ośrodki kosztów będą przekazywane z systemu finansowo-księgowego do 

systemu ewidencji majątku trwałego?” 

 

Odpowiedź:  
Miesięczna amortyzacja ma zostać przekazana do systemu Finansowo-Ksiegowego firmy Cogisoft. 
 
System finansowo-księgowy firmy Cogisoft pracuje na bazie Firebird. 
 
Tak. Konta księgowe i ośrodki kosztów będą przekazywane z systemu finansowo-księgowego do 
systemu ewidencji majątku trwałego. 


