
Załącznik Nr 9 do SIWZ

WYMAGANIA DOT. PREZENTACJI SYSTEMU W CELU OCENY FUNKCJONALNOŚCI

1. Wykonawca w  celu  wykazania  posiadania  zadeklarowanych  funkcjonalności  dostarczy
Zamawiającemu wraz z ofertą wersję testową ZSI.

REGULAMIN PREZENTACJI

1. Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy złożyli oferty a ich oferta nie została odrzucona lub nie
zostali  wykluczeni,  na  prezentację  oferowanego  oprogramowania  aplikacyjnego  w  celu  oceny
funkcjonalności oferowanego systemu.

2. Wykonawcy,  zaprezentują  oferowane  systemy  zgodnie  z  niniejszym  Regulaminem  w  oparciu  o
Scenariusz Prezentacji Systemu opisany poniżej. 

3. W  każdej  z  ofert  zostaną  sprawdzone  te  same  funkcjonalności,  które  zostały  podzielone  na
Zagadnienia, którym przyporządkowany jest szczegółowy  Zakres  Prezentacji.

4. Zamawiający przyjmie kolejność Wykonawców prezentujących oferowane rozwiązania w zależności
od  daty  i  godziny  wpłynięcia  ofert  do  sekretariatu  zgodnie  z  zasadą:  pierwsza  oferta-pierwsza
prezentacja.

5. Wykonawcy zostaną poinformowani  o  kolejności  i  terminach prezentacji  z  minimum 3 dniowym
wyprzedzeniem. 

6. Zamawiający  przygotuje  na  potrzeby  prezentacji  odpowiednie  pomieszczenie  z  dostępem  do
Internetu. 

7. Prezentacje będą przeprowadzane: 

a) oddzielnie dla każdego Wykonawcy, 

b) w wyznaczonych terminach w godzinach od 9:30 do 14:30 w siedzibie Zamawiającego na 
sprzęcie Wykonawcy. 

8. Na  wniosek  Wykonawcy  Zamawiający  może  udostępnić  mu  pomieszczenie,  w  którym  będzie
prowadzona prezentacja celem przygotowania się do niej w godz. od 8:30 do 9:30 w dniu prezentacji.

9. Wykonawca  zapewnia  niezbędny  sprzęt  do  prezentacji  oraz  skonfigurowany  do  prezentacji
oferowany system. 

10. Wykonawca może korzystać z pomocy technicznej podczas uruchamiania próbki wyłącznie poprzez
konsultację  telefoniczną  głosową  ze  swoim  konsultantem  technicznym  lub  konsultantem
technicznym producenta oprogramowania.

11. W przypadku rozpoczęcia prezentacji później niż przewiduje niniejszy regulamin z winy leżącej po
stronie Wykonawcy, Zamawiający nie przesunie terminu zakończenia prezentacji. 

12. W  czasie  prezentacji  osoby  prezentujące  muszą  posiadać  pełnomocnictwo  udzielone  przez
Wykonawcę  do  przeprowadzenia  prezentacji  u  Zamawiającego.  Pełnomocnictwo może wynikać  z
dokumentów  złożonych  w  ofercie  lub  może  być  doręczone  Zamawiającemu  przed  rozpoczęciem
prezentacji (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

13. Ze  strony  Zamawiającego  podczas  prezentacji  będą  obecni  członkowie  komisji  przetargowej
powołanej przez Zamawiającego.

14. Zamawiający  sporządzi  pisemny  protokół  z  przebiegu  prezentacji,  który  będzie  załącznikiem  do
protokołu postępowania. 

15. W przypadku awarii  sprzętu  nie  dopuszcza  się  możliwości  przedłużenia  czasu prezentacji  ponad
wyznaczony czas lub dokończenia prezentacji w dniu następnym.

16. Jeżeli  podczas  prezentacji  wystąpi  błąd,  który  nie  będzie  możliwy  do  naprawienia,  prezentacja
zostanie zakończona i uznana za niezgodną z SIWZ, co spowoduje odrzucenie oferty. 



17. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany danych (parametrów) wprowadzonych do Systemu na inne,
podane  przez  Zamawiającego,  w  celu  wykluczenia  ewentualnego  zasymulowania  danej
funkcjonalności.

18. Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie funkcjonalności zostaną uznane za zgodne ze stanem
faktycznym,  jeżeli  prezentacja  wykaże,  że  oferowany  system  rzeczywiście  posiada  dane
funkcjonalności.



SCENARIUSZ PREZENTACJI SYSTEMU

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia wraz z ofertą na nośniku elektronicznym prezentacji oferowanego systemu z zakresu realizacji wybranych
przez Zamawiającego spośród wskazanych w specyfikacji funkcjonalności. 

Scenariusz prezentacji dla obszaru Finanse-Księgowość,

Zagadnienie Zakres prezentacji Cel prezentacji

1

1. Wprowadzenie wpłaty odbiorcy z wyciągu bankowego i zaksięgowanie na koncie księgowym
2. Rozliczenie wpłaty za należność z poziomu wyciągu bankowego
3. Automatyczna  dekretacja  z  wyciągu  bankowego  zapłat  dostawcom,  przelewów

wynagrodzeń
4. Wprowadzenie  dokumentu  kasa  wyda  -  zaliczki  dla  pracownika.  Wygenerowanie

rozrachunku
5. Przypisanie  z  poziomu  definicji  planu  kont  konta  księgowego  zespołu  do  sprawozdania

rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
6. Wygenerowanie zestawienia sprawozdania rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
7. Zaksięgowanie dokumentu „Polecenie księgowania”
8. Zestawienie obrotów i sald dla kont księgowych

 Przedstawienie sposobu wprowadzania płatności
poprzez bank i kasę oraz łączenia ich z istniejącą
należnością/zobowiązaniem

 Przedstawienie  definiowania  i  tworzenia
sprawozdania  finansowego   rachunek  zysków  i
strat w wersji porównawczej

 Przedstawienie  operacji  wprowadzenia
dokumentu  księgowego  pomiędzy  kontami  i
tworzenia najczęściej wykorzystywanego raportu
przedstawiającego obroty kont.

2

1. Wprowadzenie  do systemu faktury zakupowej  i  opisanie  jej  poprzez  dane ze słowników
pochodzących z systemu finansowego (komórka organizacyjna, pozycja budżetowa)

2. Zatwierdzenie  faktury  zakupu  w  systemie  finansowym,  wygenerowanie  rozrachunku  w
momencie zatwierdzenia i zaksięgowanie w planie kont.

3. Wprowadzenie faktury zakupu bezpośrednio w systemie administracyjnym na 3 jednostki
organizacyjne

 Przedstawienie  obsługi  dokumentów  zakupów
wprowadzanych bezpośrednio w systemie ZSI dla
zakupów kosztowych i na magazyn.

3

1. Wprowadzenie    do  systemu  dokumentu  zakupu,  zaewidencjonowanie  w  układzie
rodzajowym oraz na min. 2 miejsca powstawania kosztów zespołu na kontach zespołu 5 z
odpowiednim podziałem analitycznym umożliwiającym wygenerowanie Rachunku Zysków i
Strat w układzie porównawczym oraz kalkulacyjnym 

2. Przedstawienie  gromadzenia  kosztów  w  podziale  na  typy  działalności,  centra  kosztów,
projekty,  zadania,  zlecenia,  rodzaje  kosztów,  koszty  kwalifikowane/niekwalifikowane  z
możliwością generowania raportów według dowolnych układów z tych kryteriów za dowolny
okres, w tym za kilka lat obrotowych

 Przedstawienie  sposobu  pracy  dla  dokumentów
zakupu  



4

1. Przedstawienie generowania Rejestrów VAT na podstawie zarejestrowanych dokumentów 
zakupu i sprzedaży; automatyczne tworzenie deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK z 
wydrukiem według aktualnie obowiązującego formularza z możliwością modyfikowania 
parametrów tworzenia i obliczeń deklaracji

2. Przedstawienie  Ewidencji  zakupów  i  sprzedaży  z  podziałem  na  VAT  od  sprzedaży
opodatkowanej,  nie  podlegającej  podatkowi  VAT  oraz  zwolnionej  i  opodatkowanej  z
uwzględnieniem zakupów majątku trwałego.

3. Przedstawienie możliwości odrębnego przypisania dokumentu do miesiąca księgowego oraz
miesiąca  VAT;  przesunięcia  dokumentów  pomiędzy  miesiącami  deklaracji  VAT  muszą
odbywać  się  bez  konieczności  wykonywania  lub  modyfikowania  dekretów  na  kontach
księgowych i mogą dotyczyć dokumentów zaksięgowanych

 Przedstawienie  realizacji  obowiązków
podatkowych

Scenariusz prezentacji dla obszaru Kadry-Płace:

Zagadnienie Zakres prezentacji Cel prezentacji

5

1. Omówienie okna z danymi pracowników, sposobów wyszukiwania i poruszania się w menu.
2. Przedstawienie sposobu definiowania danych kadrowych i formatek.
3. Wprowadzenie nowego pracownika
4. Uzupełnienie danych osobowych (adres, NIP, PESEL, wykształcenie)
5. Ustalenie charakteru stosunku pracy (mianowanie, umowa – podstawowe, dodatkowe miejsce

pracy), dat rozpoczęcia pracy, zmiany warunków.
6. Wprowadzenie danych dotyczących wynagrodzenia
7. Zapis informacji o historii zatrudnienia poza zakładem, 
8. Wprowadzenie i wyliczanie dodatków stażowych, funkcyjnych, jubileuszowych i innych.
9. Zgłoszenie i wyrejestrowanie do ZUS (pracownik, członkowie rodziny)

 Przedstawienie sposobu zarządzania danymi
kadrowo-płacowymi pracownika. 

 Pokazanie procesu zatrudniania pracownika.

6 1. Przedstawienie listy dostępnych raportów kadrowych i sposobu ich uruchamiania  Wydruk dokumentów przy zatrudnianiu

7 1. Wprowadzenie zmiany stanowiska, wymiaru etatu, wynagrodzenia
2. Dane dotyczące szkoleń, badań, dodatkowych kompetencji, celów i umiejętności
3. Tworzenie teczki elektronicznej z dokumentów ws postaci plików
4. Sposób aktualizacji danych wyliczanych automatycznie przez system (obliczanie staży, wymiarów

urlopów, % dodatków). Krótkie  przedstawienie tematu formuł obliczeniowych
5. Rejestracja  nieobecności  płatnych,  chorobowych  i  bezpłatnych.  Rozliczanie,  statusowanie  i

 Przedstawienie  sposobu  zmiany  warunków
zatrudnienia  i  dodawania  dodatkowych
informacji do pracownika.



wykonywanie korekt.
6. Zgłoszenie zmian do ZUS w trakcie zatrudnienia (ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZCNA)

8 1. Wykonywanie raportów dotyczących wykazów osobowych, statystycznych i analiz  Raportowanie dotyczące pracowników.

9
1. Przygotowanie niezbędnych dokumentów
2. Monitorowanie o terminach końca umowy
3. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych (ZWUA)

 Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem

10

1. Utworzenie list wypłat dla wprowadzonych do ewidencji pracowników oraz współpracowników
2. Zamknięcie list
3. Sposoby wprowadzanie korekt
4. Wydruk listy, pasków do kasy z elementami danych z RMUA, zbiorówek
5. Sporządzenie raportów zgodnie z góry założonymi kryteriami (np. wg stanowiska kosztów)
6. Eksport przelewów w postaci pliku z płatnościami do systemu bankowości elektronicznej
7. Transfer danych płacowych do systemu PŁATNIK (RCA,RSA,RZA,DRA)

 Omówienie  procesu  wypłaty  wynagrodzeń:
nanoszenie danych, naliczanie, raportowanie,
eksport przelewów i rozliczenia z ZUS.

11
1. Przedstawienie zasad budowy dekretacji w obszarze płacowym
2. Naliczanie dekretacji podczas przeliczania listy płac
3. Raportowanie danych w różnych układach: pracownika, komórek, składników płacowych.

 Przedstawienie  współpracy  obszaru
płacowego z finansowo-księgowym

12
1. Wykonywanie  raportów  i  zestawień,  w  tym:  kartoteki  wynagrodzeń,  RMUA  roczne,  PITy

(papierowo i elektronicznie)
2. Zamykanie kartotek urlopowych.

 Rozliczanie  i  zamykanie  roku  w  obszarze
kadrowo-płacowym

Scenariusz prezentacji interfejsu:

Zagadnienie Zakres prezentacji Cel prezentacji

13 1. Czy  interfejs  pozwala  w  łatwy  sposób  na  personalizowanie  systemu  (budowa  własnego
pulpitu/profilu z dostępem do wybranych funkcji)?

2. Czy system dysponuje graficznym interfejsem użytkownika typu MDI (Multi Document Interface)
lub  podobnym,  pozwalającym  na  jednoczesną  prace  nad  wieloma  dokumentami  w  różnych
oknach systemu?

 Ocena  jakości  i  ergonomii  interfejsu
użytkownika



3. Czy system komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim?

4. Czy okna w systemie prezentują podobny wygląd i są spójne w prezentowaniu danych?

5. Czy system posiada rozwijane menu z funkcjami systemowymi?

6. Czy  system  umożliwia  budowanie  kilku  personalizowanych  pulpitów/profili  z  dostępnymi
funkcjami?

7. Czy użytkownik sam może dokładać skróty do funkcji na pulpicie/profilu?

8. Czy system pozwala zmieniać opisy funkcji umieszczonych na pulpicie/profilu?

9. Czy w oknach prezentujących listy dokumentów jest możliwość użycia filtrów ograniczających
wyświetlane informacje w oknie?

10. Czy w systemie wejście do dokumentu można dokonać poprzez klik/dwuklik myszką?

11. Czy system umożliwia użycie zaawansowanego filtrowania?

12. Czy system umożliwia zmianę listy widzialnych kolumn w oknie?

13. Czy system umożliwia generowanie raportów z listy dokumentów?

14. Czy system pozwala na otwarcie wielu okien z różnych modułów systemu (np. zakupy, definicja
planu kont, ewidencja majątku trwałego)?

15. Czy system zapewnia łatwe przechodzenie pomiędzy ekranami (oknami) również ukrytymi?

16. Czy system pozwala użytkownikom przesuwać wyświetlone okna na ekranie?

17. Czy system posiada skróty klawiszowe do kluczowych funkcji?

18. Czy informacje w oknie są czytelne?

19. Czy  system  pyta  użytkownika  o  potwierdzenie  wykonania  kluczowych  akcji  takich  jak  np.
usunięcie jakiś danych?

20. Czy system posiada graficzne odpowiedniki funkcji (ikony)?

21. Czy kluczowe funkcje opisane poprzez ikony w różnych oknach służą do tych samych operacji
(np. ikona zapisu, usunięcia, zatwierdzenia, wydruku)?

22. Czy system posiada menu w formie graficznej (pasek ikon umieszczony w górnym pasku ekranu)?
Czy pasek zmienia się wraz ze zmianą okien?

23. Czy program posiada odpowiedni system wbudowanej pomocy w języku polskim? Czy pomoc ma
charakter kontekstowej pomocy (wyświetla się z informacjami dla okna w którym w danej chwili
znajduje się użytkownik)?

24. Czy  system  umożliwia  łatwe  przemieszczanie  się  w  systemie  w  kontekście  danego  zakresu



informacji – łącza między powiązanymi dokumentami (np. z dokumentu zakupu możemy przejść
do dekretu,  z  dekretu  możemy przejść  do dokumentu źródłowego, z  rozrachunków możemy
przejść do dokumentu)?

25. Czy system umożliwia zapisanie raportów w formacie pdf?

26. Ocena  wielokrotnego  wykorzystania  raz  wprowadzonych  danych  (czy  użytkownik  nie  jest
zmuszany do wielokrotnego wpisywania lub wyboru tych samych danych?)?

27. Ocena praca w kontekście wprowadzanych danych (czy użytkownik pracując nad określonymi
danymi nie musi wybierać/wyszukiwać ich ponownie przy operacjach „sekwencyjnych”)?

28. Czy  system  ma  wbudowany  mechanizm  wysyłania  komunikatów  do  innych  użytkowników
systemu (wbudowany komunikator tekstowy)?

29. Czy system umożliwia  wyszukiwanie  poprzez  filtrowanie  w obszarze  odbiorców i  dostawców
(wpisanie części tekstu szukanego powoduje ograniczenie wyświetlanych informacji w oknie)?

30. Czy system umożliwia zmianę hasła użytkownikowi?

ZASADY OCENY FUNKCJONALNOŚCI

1. Ocenie będą podlegać funkcjonalności przedstawione podczas prezentacji, zgodnie z w/w scenariuszem.

2. Ocena funkcjonalności  polegać będzie na oddzielnej ocenie każdego z zagadnień określonych w scenariuszach prezentacji  przez
każdego z Członków Komisji Przetargowej. Każdy oceniający przypisuje ocenę TAK lub NIE do każdego z elementów weryfikowanych w
obrębie każdego z zagadnień, zgodnie ze scenariuszem prezentacji  systemu. Stosunek procentowy odpowiedzi twierdzących (TAK)
danego Członka Komisji do liczby elementów weryfikowanych w danym zagadnieniu będzie skutkował przyznaniem odpowiedniej ilości
punktów zgodnie z poniższą regułą:
• do 74,99% - 0 pkt
• 75,00% - 79,99% - 1 pkt
• 80,00% - 84,99% - 2 pkt 
• 85,00% - 89,99% - 3 pkt
• 90,00% - 94,99% - 4 pkt 
• 95,00% - 100,00% - 5 pkt 



3. Dodatkowo, zagadnienia opisane w scenariuszu prezentacji zostaną zweryfikowane oraz ocenione podczas przeprowadzonych przez
Zamawiającego testów systemu.

4.  Z  uzyskanych  w  wyniku  powyższych  działań  ocen  punktowych  danego  zagadnienia  (ocen  poszczególnych  Członków  Komisji)
zostanie wyliczona średnia arytmetyczna w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, stanowiąca ocenę danej oferty w badanym
zagadnieniu.

5. Suma ocen wszystkich zagadnień stanowić będzie ilość punktów uzyskaną przez Wykonawcę podczas oceny funkcjonalności.

6. Każda oferta w ramach opisanej powyżej oceny może uzyskać maksymalnie 65 punktów (13 zagadnień ocenianych po maksymalnie 5
punktów).

7. Jeżeli w którymkolwiek z zagadnień oferta uzyska 0 pkt , Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  


