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System musi posiadać wydzielony obszar – moduł dla administratorów systemu, z poziomu 

którego odbywa się między innymi zarządzanie uprawnieniami i dostępami do 

poszczególnych obszarów funkcjonalnych. 

System musi umożliwiać zbudowanie struktury organizacyjnej firmy.  

System musi umożliwiać odrębną konfigurację systemu dla każdego wydziału lub oddziału 

firmy w zakresie m.in. 

➢ Danych firmy drukowanych na dokumentach w danym dziale l oddziale. 

➢ Możliwych do wykorzystania rachunków bankowych. 

➢ Dostępnych serii dokumentów. 

➢ Dostępnych form płatności. 

➢ Dostępnych cenników oraz możliwych do zastosowania promocji. 

➢ Dostępnych rejestrów VAT. 

➢ Dostępnych magazynów. 

➢ Dostępnych typów dokumentów i parametrów konfiguracyjnych tych 

dokumentów. 

System musi umożliwiać grupowanie operatorów systemu w grupy oraz umożliwiać 

definiowanie uprawnień poszczególnych operatorów z poziomu grup operatorów. 

System musi pozwalać na rejestrowanie zgód "RODO" w tym m.in. na anonimizację. 

System musi pozwalać na elastyczne definiowanie tzw. kokpitów pracowniczych, tj. m.in. 

skrótów do najczęściej wykorzystywanych funkcji systemu czy prezentacji ważnych 

informacji od razu po zalogowaniu się do systemu. 

System musi posiadać skuteczne mechanizmy filtrowania i kontroli dostępu, wyświetlają 

tylko te informacje, które są przeznaczone dla danego użytkownika. 

System powinien zapewnić nieograniczony dostęp do wszystkich predefiniowanych 

szablonów wydruków oraz pozwalać na dodawanie własnych. 

System powinien zapewnić nieograniczoną możliwość tworzenia dodatkowych atrybutów 

na zdecydowanej większości obiektów systemowych. 



 
 

System powinien posiadać wbudowany komunikator do komunikacji między 

użytkownikami. 

System musi posiadać wbudowaną podręczną pomoc systemową w języku polskim (Help) 

możliwą do wywołania w każdym miejscu systemu. 

System powinien posiadać wbudowane środowisko API i całą niezbędną do tego 

dokumentację, pozwalającą na integrację rozwiązań zewnętrznych. 

System musi być oparty o bazę danych Microsoft SQL Server. 

System powinien posiadać obieg dokumentów wstępnie procesowanych w sekretariacie. 

System powinien posiadać możliwość tworzenia ścieżek akceptacji dokumentów w obiegu. 

System powinien posiadać możliwość rozpoznawania dokumentów przez moduł OCR. 

Możliwość przypisania do karty kontrahenta wielu adresów prowadzenia działalności i 

wybierania ich na wystawianych dokumentach handlowych. 

Możliwość zdefiniowania rejonów. Rejony powinny mieć przypisane kody pocztowe i 

handlowców. Na tej podstawie dodając nowego kontrahenta, system powinien przypisać go 

do odpowiedniego rejonu na podstawie kodu pocztowego, a w konsekwencji przypisać go 

do odpowiedniego handlowca. 

System musi umożliwiać z poziomu listy kontrahentów i karty kontrahenta na 

zweryfikowanie statusu VAT kontrahenta w  VIES oraz  umożliwiać odpytanie portalu 

podatkowego MF, czy kontrahent z danym numerem NIP jest zarejestrowany jako podatnik 

VAT czynny. Dodatkowo w momencie wystawiania dokumentów musi umożliwiać 

kontrolę statusu podatnika w VAT na dokumentach wewnątrzwspólnotowych w bazie 

VIES, a na dokumentach krajowych w portalu podatkowym MF. 

System musi umożliwiać pobranie danych kontrahenta z bazy REGON w momencie 

tworzenia nowej karty kontrahenta. 

System musi umożliwiać definiowanie zamienników na indeksach towarowych. 

System musi umożliwiać wycenę produktów i towarów na magazynie wg następujących 

metod: 

1. FIFO 

2. metoda wyboru (użytkownik przy rejestrowaniu transakcji rozchodowej wybiera 

konkretną sztukę towaru o określonym numerze seryjnym) 

3. metoda wg daty ważności (najpierw ten, który ma najstarszą datę ważności, określoną 

przy przyjmowaniu towaru). 

System musi umożliwiać przypisanie metody wyceny produktów i towarów odrębnie do 

każdego indeksu towarowego. 

System musi zapewniać historię zmiany cen na karcie towaru. 

System musi posiadać listę banków i mieć możliwość jej automatycznej aktualizacji np. z 

bazy Krajowej Izby Rozliczeniowej. 

System musi posiadać możliwość automatycznego aktualizowania kursów walut 

publikowanych przez NBP. 



 
 

System musi umożliwiać ustalenie indywidualnych cen w kontekście kontrahentów i grup 

kontrahentów oraz indeksów towarowych i grup indeksów towarowych. W szczególności 

musi umożliwiać zdefiniowane następujących typów promocji: 

1. Rabat dla kontrahenta lub grupy kontrahentów. 

2. Rabat dla indeksu towarowego lub grupy indeksów towarowych. 

3. Rabat dla zestawu indeksów towarowych. 

4. Rabat z tytułu formy płatności. 

5. Rabat z tytułu sposobu dostawy. 

6. Rabat po przekroczeniu progu ilościowego określonego w promocji. 

7. Rabat do wyczerpania limitu ilości towaru przypisanego dla promocji. 

8. Rabat do wyczerpania maksymalnej kwoty rabatu jaka może być udzielona w danej 

promocji. 

9. Rabaty cykliczne obowiązujące w wybrane dni tygodnia, miesiąca lub powtarzane co   

    zdefiniowany okres. 

10. Rabat naliczany pod warunkiem przekroczenia wymaganego progu transakcji. 

System musi umożliwiać naliczanie rabatów retrospektywnych. 

System musi umożliwiać dodawanie m.in. do karty kontrahenta i indeksu towarowego 

załączników w formie zdjęć, plików pdf, arkuszy kalkulacyjnych itp. 

System musi umożliwiać wybranie na dokumentach handlowych co najmniej 5 podmiotów 

przypisanych do transakcji takich jak: 

1. Kontrahent główny, czyli nabywca lud dostawca  

2. Kontrahent docelowy. W przypadku sprzedaży jest to podmiot, do którego ma nastąpić 

wysyłka przedmiotu transakcji. 

3. Płatnik 

4. Akwizytor, czyli dealer 

5. Handlowiec 

System musi umożliwiać wybranie na dokumentach handlowych rodzaju transportu i 

sposobu dostawy. 

System musi umożliwiać na dokumentach zakupu przypisanie dodatkowych kosztów 

zakupu, czyli umożliwiać stosowanie  cen nabycia. System musi umożliwiać rozpisanie 

dodatkowych kosztów zakupu na podstawie: rodzaju kosztu, wagi netto, wagi brutto, 

wartości, ilości, objętości. 

System musi obsługiwać proces przyjęcia dostawy na wypadek, gdy cena zakupu nie jest 

jeszcze znana (np. przyjęcie na podstawie WZ od dostawcy). To znaczy, musi nastąpić 

przyjęcie na magazyn tylko w zakresie ilości, ale jeszcze z nieustaloną wartością. Proces 

ustalenia właściwej ceny zakupu (na podstawie faktury/ faktury od dostawcy) nie może 

odbywać się za pomocą dokumentów korygujących. 

System musi podpowiadać użytkownikowi systemu w momencie wystawiania dokumentu 

sprzedaży w jakich cenach wybrany na dokumencie kontrahent kupował dany towar w 

przeszłości oraz po jakiej cenie kupowali ten towar inni kontrahenci. 

System musi umożliwiać podzielenie płatności na dokumencie handlowym na różne formy 

płatności i różne terminy płatności. 

System musi umożliwiać przypisanie faktury do odpowiedniego działu firmy. Pracownicy 

wybranych działów firmy mają widzieć tylko faktury przypisane do ich działu. 

System ma umożliwiać dodanie do dokumentu sprzedaży wcześniej zdefiniowanego 

pakietu produktów. 



 
 

System musi umożliwiać wystawianie dokumentów faktur sprzedaży krajowych. 

System musi umożliwiać wystawianie dokumentów faktur sprzedaży eksportowych. 

System musi umożliwiać wystawianie dokumentów paragonów. 

System musi umożliwiać wystawianie dokumentów wydań zewnętrznych krajowych. 

System musi umożliwiać wystawianie dokumentów wydań zewnętrznych eksportowych. 

System musi umożliwiać wystawianie dokumentów faktur zakupu. 

System musi umożliwiać wystawianie dokumentów przyjęć zewnętrznych. 

System musi umożliwiać wystawianie dokumentów rozchodów wewnętrznych. 

System musi umożliwiać wystawianie dokumentów przychodów wewnętrznych. 

System musi umożliwiać korektę wystawionego dokumentu w zakresie: 

1. Korekty kontrahenta. 

2. Korekty formy płatności. 

3. Korekty terminu płatności. 

System musi umożliwiać tworzenie korekt zbiorczych do dokumentów. 

System musi umożliwiać tworzenie korekt ilościowo-wartościowych. 

System musi umożliwiać tworzenie korekty wartościowej do części ilości dla danej pozycji 

na dokumencie handlowym. 

System musi umożliwiać wystawianie dokumentów przesunięć międzymagazynowych w 

taki sposób, że osobno ewidencjonujemy wyjście towaru z magazynu źródłowego i osobno 

wejście towaru na magazyn docelowy. 

System musi umożliwiać spięcie wielu dokumentów WZ do jednej faktury sprzedaży. 

System musi umożliwiać wystawienie faktury sprzedaży do wybranych pozycji 

pochodzących z wielu dokumentów WZ. 

System musi umożliwiać spięcie wielu dokumentów PZ do jednej faktury zakupu. 

System musi umożliwiać wystawienie faktury zakupu do wybranych pozycji pochodzących 

z wielu dokumentów PZ. 

System pozwala raportować stan magazynu „na konkretny dzień”. 

System pozwala na wygenerowanie raportu wiekowania zapasów. 

System ma umożliwiać przeliczanie zapotrzebowania na surowce, towary i wyroby gotowe 

i zapisanie wyniku tych obliczeń w formie dokumentu. System musi umożliwiać tworzenie 

zamówień do dostawców i zamówień wewnętrznych na produkcję na podstawie tego 

dokumentu. 

System musi umożliwiać obsługę opakowań kaucjonowanych. 

System musi umożliwiać obsługę procesu reklamacji po stronie zakupów i po stronie 

sprzedaży. 

System musi umożliwiać pracę przy użyciu skrótów klawiaturowych. 

System musi umożliwiać posiadać strukturę magazynu opisującą poszczególne adresy w 

magazynie. 

Możliwość rejestrowania w systemie kodów dostawców dla indeksów towarowych i 

zamawianie u dostawców towarów i materiałów poprzez wysłanie bezpośrednio z systemu 

wiadomości e-mail z określeniem towaru przy użyciu kodów dostawcy. 

Możliwość umieszczania na karcie indeksu dodatkowych opisów oraz tłumaczeń 

obcojęzycznych. 



 
 

Możliwość tworzenia na podstawie dokumentu zamówienia m.in. faktur zaliczkowych 

sprzedaży i faktur sprzedaży. 

Możliwość powiązania i rozliczenia zaliczki w momencie wystawiania faktury sprzedaży 

System musi automatycznie generować dokumenty korekt kosztów magazynowych. 

System musi umożliwiać zamykanie okresów handlowych. 

System musi umożliwić odwzorowanie pełnej ścieżki/ obiegu dokumentów związanych z 

zakupem spoza UE, tj. ewidencja faktury importowej, utworzenie dokumentów celnych 

(m.in. SAD) oraz dalszych dokumentów w procesie jak FWS/FWZ oraz PZ z importu. 

W przypadku zakupów z UE i spoza UE system musi pozwolić na wprowadzenie i rozbicie 

wg różnych kluczy podziałowych dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem, w 

tym m.in.: cło, akcyza, koszty transportu zagranicznego, krajowego. 

System musi pozwolić na wyliczenie i wygenerowanie deklaracji Intrastat dla zakupu i 

sprzedaży oraz jej wysyłkę w postaci elektronicznej. 

System musi umożliwić prowadzenie rejestru umów zarówno dla procesów sprzedaży jak i 

zakupu. 

Wprowadzona do systemu Umowa musi mieć charakter dokumentu, na którym można 

wskazać minimum takie pozycje umowy jak: indeks, ilość, cena, data obowiązywania. 

Z poziomu dokumentu umowy/ pozycji dokumentu umowy w zależności od tego czy 

dotyczy sprzedaży, czy zakupu musi być możliwość wystawiania odpowiednich 

dokumentów, np. zamówień sprzedaży, zamówień zakupu, dokumentów magazynowych 

PZ/ WZ, dokumentów handlowych FS/ FZ. 

Wszystkie dokumenty, które powstały do Umowy powinny być z nią powiązane i 

jednocześnie odwzorowywać stopień jej realizacji widoczny wprost na tej umowie. 

System musi pozwalać na tworzenie aneksów do Umów. Aneks powinien być dokumentem 

i wyraźnie prezentować zmiany dokonane w stosunku do pierwotnej Umowy. 

System musi umożliwiać wybranie na dokumentach zamówień rodzaju transportu i sposobu 

dostawy. 

System ma umożliwiać przeliczanie zapotrzebowania na surowce, towary i wyroby gotowe 

i zapisanie wyniku tych obliczeń w formie dokumentu. System musi umożliwiać tworzenie 

zamówień do dostawców i zamówień wewnętrznych na produkcję na podstawie tego 

dokumentu. 

System w procesie przedsprzedaży pozwala odwzorować cały proces począwszy od 

zapytania ofertowego do zamówienia. 

System w procesie zakupu pozwala odwzorować cały proces począwszy od zapytania 

ofertowego do zamówienia zakupu 

System musi umożliwiać wystawianie dokumentów zapytań ofertowych sprzedaży. 

System musi umożliwiać wystawianie dokumentów zapytań ofertowych zakupu. 

System musi umożliwiać wystawianie dokumentów ofert sprzedaży wraz z wariantami 

ofert. 

System musi umożliwiać wystawianie dokumentów ofert zakupu wraz z wariantami ofert. 

System musi umożliwiać wystawianie dokumentów zamówień zakupu. 

System musi umożliwiać wystawianie dokumentów zamówień sprzedaży. 



 
 

System musi zapewnić możliwość utworzenia nowego dokumentu na bazie i z przejęciem 

informacji z poprzedniego, np. oferta sprzedaży z zapytania czy zamówienie sprzedaży na 

bazie oferty czy nowy wariant oferty na bazie innej z zachowaniem powiązania między 

nimi 

Możliwość tworzenia z poziomu zamówienia sprzedaży rezerwacji towaru na potrzebną 

ilość towaru lub na konkretną sztukę towaru określoną wybranym numerem seryjnym/ 

partii 

Możliwość zdefiniowania stanowisk roboczych. 

Możliwość zdefiniowania zasobów produkcyjnych (pracowników, maszyn, narzędzi). 

Możliwość zdefiniowania kalendarzy produkcyjnych i powiązania ich z zasobami. 

Możliwość zdefiniowania technologii produkcyjnych, w ramach których realizowane będą 

operacje produkcyjne na konkretnych stanowiskach roboczych z wykorzystaniem 

surowców (BOM) i produktów. 

Możliwość przypisania do pozycji BOM zamienników. 

Możliwość kopiowania technologii produkcyjnych. 

Możliwość tworzenia wersji technologii produkcyjnych. 

Możliwość wyszukania i seryjnej zmiany materiału/ lub zasobu w wybranych 

technologiach/ operacjach/ zleceniach produkcyjnych. 

Możliwość dołączenia do technologii i operacji technologicznych różnego typu 

załączników, dokumentów. 

Możliwość zdefiniowania kalendarzy dostępności dla zasobów produkcyjnych. 

Możliwość generowania zleceń produkcyjnych. 

Możliwość rejestrowania planów zapotrzebowania. 

Możliwość rejestrowania przestojów i awarii. 

Możliwość tworzenia wzorców operacji do wykorzystania w nowych technologiach. 

Możliwość utworzenia kalkulacji kosztu i zapisania jej w formie dokumentu. 

Możliwość tworzenia wielu wersji kalkulacji dla danej technologii czy struktury BOM 

Możliwość ujęcia w kalkulacji dodatkowych pozycji wybranych ze słownika lub 

wprowadzonych ręcznie. 

Możliwość raportowania różnicy pomiędzy normatywem założonym w technologii 

produkcyjnej,  

a faktyczną realizacją ze zlecenia produkcyjnego. 

Możliwość wygenerowania wykresu obciążenia zasobów produkcyjnych. 

Możliwość połączenia wielu zleceń produkcyjnych do jednego dokumentu. 

Możliwość przypisywania dodatkowych kosztów do zleceń produkcyjnych przy pomocy 

wcześniej zdefiniowanych wzorców. 

Możliwość definiowania dowolnych kluczy podziałowych, wg których nastąpi alokacja 

kosztów dodatkowych do zleceń produkcyjnych oraz elementów tych zleceń 

Możliwość rejestrowania wydania, zdania oraz likwidacji narzędzi produkcyjnych. 

Możliwość rejestracji zużycia narzędzi produkcyjnych wraz z graficzną prezentacją tego 

zużycia. 

Możliwość zarejestrowania listy posiadanych narzędzi produkcyjnych. 

Możliwość zaplanowania obciążenia stanowisk roboczych wraz z graficzną prezentacją 

tego planu. 

 



 
 

Możliwość uzyskania na podstawie planu produkcji informacji o zbilansowanych 

potrzebach ilościowych zarówno w zakresie produkcji (wyroby gotowe, detale) oraz 

potrzeb materiałowych.   

Plan produkcji musi prezentować jasną informację, kiedy najpóźniej zlecić produkcję, żeby 

zrealizować ją w terminie. 

System musi pozwalać na tworzenie wzorców Kontroli jakości. 

Możliwość przypisania/ powiązania wzorca KJ z indeksem produktowym. 

Możliwość określenie dowolnego zestawu parametrów oraz normatywów i wartości 

brzegowych dla tych parametrów na wzorcu KJ. 

W ramach marszruty technologicznej powinna być możliwość wskazania miejsca na 

operację Kontroli jakości i konieczność jej wykonania. 

System musi umożliwiać wygenerowanie do zlecenia produkcyjnego Protokołu KJ. 

Na protokole KJ powinna być możliwość ewidencji wszystkich istotnych parametrów 

zgodnie z zastosowanym wzorcem KJ. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności/ wad/ niespełnienia kryteriów KJ na protokole 

jakości powinna być możliwość zakwalifikowania wadliwych produktów jako innych 

indeksów (np. odpad, złom, inny produkt). 

Awaria zasobu i aktywne zlecenie serwisowe powinny generować jednoznaczną informację 

do kalendarza danego zasobu oznaczającą jego niedostępność. 

System powinien pozwalać na przygotowanie harmonogramu przeglądów technicznych 

m.in. dla wymagających tego zasobów produkcyjnych. 

Dokument Zlecenia serwisowego powinien nieść informacje nt. kosztów zlecenia, czasu 

poświęconego na wykonanie czynności, zasobów/ pracowników zaangażowanych w jego 

realizację, wykaz zużytych części i materiałów. 

System musi umożliwiać dwutorowość amortyzacji środków trwałych tj. amortyzację 

podatkową i bilansową. 

System musi umożliwiać wybór wyszczególnionych metod amortyzacji: liniowa, 

degresywna, jednorazowa. 

System musi umożliwiać wybór rozpoczęcia naliczania amortyzacji w tym samym miesiącu 

co miesiąc przyjęcia oraz w miesiącu następnym. 

System musi umożliwiać tworzenie planów amortyzacji. 

System musi umożliwiać generowanie odpisów amortyzacyjnych. 

System musi umożliwiać klasyfikowanie poszczególnych środków trwałych wg KŚT. 

System musi umożliwiać zarządzanie majątkiem obcym w tym rejestrowanie umów 

leasingowych z harmonogramem spłaty i aneksami do umów leasingowych. 

System musi umożliwiać ewidencję samochodów osobowych i ciężarowych firmy wraz z 

zestawieniem przejazdów oraz wydatków dotyczących tych pojazdów. 

System musi umożliwiać oznaczenie na karcie środka trwałego informacji o odliczeniu 

podatku VAT w 50% dla wydatków tego środka. 

System musi uwzględniać limit kosztów dla samochodów osobowych. 

System musi umożliwić ewidencję sposobu likwidacji danego środka trwałego. 

System musi umożliwiać wyświetlanie historii poszczególnych środków trwałych. 



 
 

System musi umożliwiać rejestrowanie w formie dokumentów zdarzeń dotyczących 

środków trwałych takich jak:  

1. przyjęcia do eksploatacji środka trwałego 

2. modyfikacja wartości (zwiększenie lub zmniejszenie) 

3. odpis amortyzacyjny 

4. odpis amortyzacyjny – przyspieszony 

5. dokument likwidacji środka trwałego 

6. wstrzymanie naliczania amortyzacji 

7. rozpoczęcie (wznowienie) naliczania amortyzacji 

8. zmiana osoby odpowiedzialnej za środek trwały 

9. zmiana miejsca użytkowania 

10. zmiana współczynnika amortyzacji 

11. zmiana stawki 

12. odpis aktualizacyjny 

13. zmiana metody amortyzacji 

14. rozdzielenie jednego toru amortyzacji na dwa (ujęcie bilansowe i podatkowe) 

System musi umożliwiać importowanie wyciągów. 

Przy pobieraniu wyciągu bankowego system musi automatycznie rozpoznawać kontrahenta 

w poszczególnych płatnościach wg jego numeru rachunku bankowego. 

System musi umożliwiać rejestrowanie lokat na rachunkach bankowych. 

System musi dokumentować w formie dokumentu fakt udzielenia prolongaty płatności. 

System musi umożliwiać zapłatę za nabywane towary i usługi z wykorzystaniem 

mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment - Mechanizm Podzielonej Płatności). 

System musi umożliwiać tworzenie paczek przelewów. 

System musi posiadać narzędzia wspierające windykację. 

System musi umożliwiać zdefiniowanie dla różnego rodzaju operacji gospodarczych 

odrębnych typów dokumentów not memoriałowych. System musi umożliwiać księgowanie 

dokumentów not memoriałowych przy użyciu wzorców księgowań. 

System musi umożliwiać rozliczanie dokumentów handlowych niezależnie od faktu ich 

zaksięgowania i utworzenia rozrachunku na kontach księgowych 

System musi umożliwiać automatyczne rozliczanie należności/zobowiązań z zapisami 

bankowymi wg kwoty, tytułu przelewu lub chronologicznie. 

Systemu musi umożliwiać wystawienie dokumentu propozycji kompensaty, kompensaty i 

na ich podstawie umożliwiać utworzenie dekretu kompensacyjnego. 

System musi umożliwiać automatyczne księgowanie dokumentów przez automatyczny 

proces zaraz po ich wystawieniu np. w dziale handlowym. 

System musi umożliwić tworzenie opisów analitycznych na dokumentach podlegających 

księgowaniu. Opis ten musi być następnie możliwy do wykorzystania w dekretacji 

księgowej danego dokumentu lub w tworzeniu raportów. 

System musi ewidencjonować kilka rodzajów terminów płatności na dokumentach 

handlowych: termin formalny (na dokumencie), spodziewany oraz maksymalny. 

System musi umożliwiać analizę płynności finansowej w kolejnych okresach na podstawie 

terminów płatności dokumentów/płatności w systemie. Analiza ma również uwzględniać 

„zamrożone” środki na kontach VAT (Split Payment). 



 
 

System musi posiadać rejestr podatku VAT gromadzący informacje na temat sprzedaży i 

zakupów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W ramach tego rejestru musi 

umożliwiać m.in. sprawdzenie statusu w VAT dla zaznaczonych dokumentów i 

zweryfikowanie ich bieżącego statusu w VAT, ich statusu na dzień wystawienia dokumentu 

i na wskazany przez użytkownika dzień. 

System musi umożliwiać generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych: JPK_VAT, 

JPK_FA, JPK_KR, JPK_MAG, JPK_WB. 

System musi umożliwiać składanie deklaracji podatkowych wymaganych przez prawo w 

szczególności VAT-7, VAT-UE, ORD-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-ZD, VAT-7D, VAT-

27, CIT–2, CIT–8, IFT-2/IFT-2R przy użyciu drogi elektronicznej zgodnie z wymaganiami 

Ministerstwa Finansów i późniejsze pobieranie drogą elektroniczną UPO. 

System musi umożliwiać wycenę rozchodu waluty z rachunku walutowego wg FIFO po 

kursie historycznym. 

System musi umożliwiać automatyczne przeszacowanie wartości walut. 

System musi tworzyć automatycznie i księgować dokumenty różnic kursowych. 

System musi umożliwiać rejestrację i obsługę delegacji krajowych wraz z powiązanymi z 

nimi zaliczkami. 

System musi umożliwiać tworzenie kluczy podziałowych umożliwiających podział kosztów  

wydziałowych i pomocniczych na poszczególne konta. 

System musi umożliwiać tworzenie księgowań okresowych pozwalających na 

automatyzację pracy w księgowości związaną z wykonywaniem powtarzalnych cyklicznie 

księgowań miesięcznych, kwartalnych, rocznych itp. 

System musi umożliwić księgowanie na kontach pozabilansowych. 

System musi umożliwiać tworzenie zestawień księgowych (jak bilans, rachunek zysków i 

strat) na podstawie zestawienia obrotów i sald. 

System musi umożliwić tworzenie elektronicznych sprawozdań finansowych w formacie 

XML (wraz z wbudowaną możliwością podpisu tych sprawozdań).  

 

System musi umożliwiać obsługę umów o prace. 

System musi umożliwiać obsługę umów cywilnoprawnych. 

System musi umożliwiać prowadzenie kartotek czasu pracy. 

System musi umożliwiać definiowanie składników płacowych przez użytkownika. 

System musi umożliwiać definiowanie zawartości i układu wydruku listy płac. 

System musi umożliwiać prowadzenie akt pracowniczych (urlopy, BHP, inne). 

System musi umożliwiać eksport danych kadrowych pracowników do Programu Płatnik. 

System musi umożliwiać import elektronicznych zwolnień lekarskich. 

System musi umożliwiać definiowanie indywidualnych planów pracy oraz rejestrowanie 

czasu pracy. 

System musi umożliwiać ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w godzinach 

nocnych, nadliczbowych, akordowych 

System musi umożliwiać naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z 

obowiązującymi wzorami formularzy. 

System musi umożliwiać wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje. 

System musi umożliwiać sporządzanie deklaracji dla PFRON. 

System musi umożliwiać sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS. 



 
 

System musi umożliwiać obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. 

System musi umożliwiać obsługa ZFŚS. 

System musi umożliwiać ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny. 

Moduł do raportowania powinien być narzędziem klasy business intelligence i jednocześnie 

jednym z modułów systemu ERP. 

System raportujący powinien umożliwić tworzenie analiz zarówno w oparciu o dane 

zgromadzone w hurtowni danych jak i poprzez zapytania kierowane bezpośrednio do tzw. 

bazy produkcyjnej ERP. 

Dane w hurtowni danych powinny być uporządkowane w obszary analityczne OLAP. 

System musi umożliwić przygotowanie wielowymiarowych analiz w oparciu o dane będące 

efektem realizacji procesów: handlowych, magazynowych, związanych z zamówieniami, 

produkcją. 

Idea budowania raportów powinna być oparta o tabele przestawne i mechanizm przeciągnij 

–upuść z wykorzystaniem gotowych i rozbudowanych tabel z miarami i wymiarami 

analitycznymi w obszarach: handlu, magazynu, zamówień, produkcji. 

Użytkownik powinien mieć możliwość dodania własnych kolumn do raportu i określenie 

reguł wyliczania prezentowanych w nich danych. 

Narzędzie powinno umożliwiać tzw. drążenie danych (drill down) w ramach budowanych 

zestawień. 

Moduł raportowania powinien zapewnić prezentację analiz w formie tabelarycznej i 

graficznej (wykresy). 

Musi być możliwość zapisania przygotowanego szablonu raportu, tak aby w każdej chwili 

móc z niego ponownie skorzystać. 

Musi być możliwość wyeksportowania danych do MS Excel w takim samym układzie i 

zachowaniem struktury nagłówków jak na raporcie. 

System musi być wyposażony w narzędzia do nadawania uprawnień do raportów 

System musi mieć wbudowany mechanizm subskrypcji działającej w oparciu o ustalony 

harmonogram, tj. wskazania, kiedy i do kogo wybrany raport ma trafić w formie maila i 

jednocześnie jako załącznik (xls, pdf, doc) do tego maila. 

Możliwość modyfikacji wyglądu okien systemowych za pomocą myszki poprzez 

wskazanie elementów, które mają być niewidoczne, wyłączone, wymagane. Taki 

zdefiniowany wzorzec powinien być możliwy do przypisania do wybranego węzła w 

strukturze firmy bądź konkretnego użytkownika. 

Możliwość rozbudowy systemu o np. nowe okna, dodatkowe przyciski, pola bez 

konieczności modyfikacji kodów źródłowych systemu 

 

Liczba jednoczesnych użytkowników systemu: 

a. W zakresie pełnej funkcjonalności systemu opisanej w pkt. 1 – 40. Wymagane 

licencjonowanie serwerowe tzn. każdy z użytkowników powinien mieć dostęp do pełnego 

zakresu funkcjonalności systemu określonych przez administratora jako uprawnienia 

dostępu danej komórki.  

b. W zakresie obiegu dokumentów – 8  

c. W zakresie modułu raportującego – 2 

 

 

 

 



 
 

2. Usługi wdrożeniowe – powinny obejmować: 

a. Wykonanie sesji analitycznych (wynagrodzenie ryczałtowe) 

b. Przygotowanie dokumentu analizy przedwdrożeniowej (wynagrodzenie 

ryczałtowe) 

c. Instalacji (wynagrodzenie ryczałtowe) 

d. Konfiguracji systemu (wynagrodzenie ryczałtowe) 

e. Migracji danych (wynagrodzenie ryczałtowe) 

f. Szkoleń (minimum 15 osobodni) 

g. Wsparcia po starcie produkcyjnym systemu w siedzibie zamawiającego 

(minimum 16 osobodni) 

h. Wsparcia po starcie produkcyjnym w formie zdalnej (minimum 40 

osobogodzin) 

i. Prace kierownika projektu (minimum 9 miesięcy) 

j. Prace programistyczne (minimum 50 osobodni) 

Osobodzień definiowany jest jako 8 godzin.  

 

3. Platforma sprzętowa powinna obejmować: 

a. Serwer bazy danych typu RACK posiadający dwa procesory o taktowaniu 

co najmniej 3,2 GHz i 8 rdzeni każdy, 128 GB pamięci RAM oraz 6 dysków 

SSD o pojemności 480 GB każdy wraz z 3-letnim serwisem rozszerzonym 

(naprawa w ciągu jednego dnia roboczego) z możliwością konfiguracji 3 

serwerów wirtualnych zgodnie ze specyfikacją wskazaną poniżej: 

 

Serwer nr 1:  8vCPU, 24GB RAM, 100GB z RAID 1 + 100GB z RAID 10  

Serwer nr 2:  8vCPU, 40GB RAM, 150GB z RAID 1 (zmiana – poprawa błędu pisarskiego) 

Serwer nr 3:  4vCPU, 32GB RAM, 100GB z RAID 1 + 200GB z RAID 10  

 

b. System operacyjny Windows Server dla wskazanej liczby użytkowników i 

zgodny z założeniami dla infrastruktury wskazanymi w pkt. a powyżej 

c. Baza danych Microsoft SQL Server dla wskazanej liczby użytkowników i 

zgodny z założeniami dla infrastruktury wskazanymi w pkt. a powyżej 

d. Licencje terminalowe Remote Desktop Services dla wskazanej liczby 

użytkowników i zgodny z założeniami dla infrastruktury wskazanymi w pkt. 

a powyżej 

e. Usługi instalacji, konfiguracji serwerów wirtualnych, instalacji systemu 

operacyjnego oraz konfiguracji usługi terminalowej 

 

UWAGA: 

Posiadamy 20 licencji CAL dla Windows Server 2019 

 

4. Warunki ogólne  

1) Wybrany wykonawca zobowiązuje się do  zapewnienia bezpłatnych aktualizacji 

oprogramowania zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przez 

cały okres gwarancji. 

2) Oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia będzie spełniać wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z Ustawią z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych oraz nowelizacją tych przepisów obowiązującą od 

dnia 25 maja 2018 r. tj. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 



 
 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie 

danych) – tzw. RODO. 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (TERMIN REALIZACJI UMOWY)  

1. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia (termin realizacji umowy): 

a. Dostawa oprogramowania – 14 dni 

b. Realizacja usług wdrożeniowych do 31.03.2021  

2. Miejsce dostawy Choryń 27, 64-000 Kościan. 

3. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia jest tożsamy z terminem realizacji umowy.  

4. Terminem początkowym jest termin zawarcia umowy, a terminem końcowym jest 

termin dokonania odbioru. Z odbioru Przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony 

protokół odbioru.  

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 

1) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki 

udziału dotyczące: 

a. Całość rozwiązania funkcjonalnego wskazanego w SIWZ musi być 

dostarczone w ramach jednego rozwiązania ERP pochodzącego od jednego 

producenta 

b. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

c. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji 

zamówienia; 

d. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami 

kadrowymi zdolnymi do wykonania zamówienia; 

e. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej 

prawidłową i terminową realizację zamówienia; 

f. oferent jest producentem i właścicielem pełni praw autorskich do 

oferowanego oprogramowania lub posiada pisemną zgodę producenta na 

modyfikację standardowych funkcjonalności systemu. 

g. w  przypadku,  jeśli  Oferent  nie jest  producentem  oferowanego  rozwiązania,  

posiadanie szkolenia autoryzacyjnego  w obszarze wdrażanego  

oprogramowania,  udokumentowanego przez producenta oferowanego 

oprogramowania. 

h. wyrażenie zgody na bezpłatne udostępnienie dokumentacji struktury tabel 

bazy danych. W przypadku, jeśli Oferent nie jest producentem 

oferowanego rozwiązania, posiadanie zgody producenta oprogramowania 

na bezpłatne udostępnienie takiej dokumentacji Zamawiającemu. 

i. złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań. 

j. złożenie specyfikacji technicznej oferowanego oprogramowania, 

potwierdzającej posiadanie wszystkich wymaganych funkcjonalności 

wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym 

k. Przedstawienie wersji demo oferowanego oprogramowania, pozwalającej 

zweryfikować posiadanie wszystkich wymaganych funkcjonalności 

wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych w niniejszym punkcie warunków 

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania oraz odrzuceniem jego 

oferty. 



 
 

 

2) Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie:  

a. złożenie co najmniej 2 kopii referencji  wystawionych przez kontrahentów 

potwierdzających realizację zamówienia na system informatyczny będący 

przedmiotem oferty oferenta o liczbie jednoczesnych użytkowników co 

najmniej 60 obejmujący obszary: 

1.Administracja 

2.Handel-Sprzedaż  

3.Zamówienia 

4.Produkcja 

5.Księgowość  

6.Kadry i Płace 

7.Moduł raportowania 

b. złożenie   specyfikacji technicznej   oferowanego   oprogramowania, 

potwierdzającej posiadanie wszystkich wymaganych funkcjonalności 

wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

c. potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

wskazanych w pkt. 1 powyżej 

 

 

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

 

1) Cena netto za realizacje przedmiotu zamówienia – 50%  

2) Gwarancja rozumiana jako bezpłatny dostęp do aktualizacji (w miesiącach) – 15% 

3) Czas reakcji serwisu rozumiany jako czas przystąpienia do usunięcia błędu/usterki (w 

godzinach) – 25% 

4) Czas realizacji zamówienia liczony od dnia zawarcia umowy (w dniach) – 10% 

 

W przypadku braku informacji odnośnie określonego kryterium punkty nie zostaną przyznane. 

Nie będą rozpatrywane oferty: 

• niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, 

• częściowe, wariantowe, 

• złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu, 

• złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu, 

• złożone po terminie przyjmowania ofert. 

 

 

VI.       Warunki składania ofert 

 

Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi: 

1) Pieczątkę firmową oferenta, 

2) Datę sporządzenia oferty, 

3) Datę ważności oferty, 

4) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

5) Podpis oferenta, 

6) Cenę dostawy przedmiotu zamówienia netto oraz brutto 

7) Informację o maksymalnym terminie realizacji przedmiotu zamówienia liczonym od 

dnia podpisania umowy podaną z dokładnością co do dnia, 

8) Okres gwarancji rozumiany jako okres bezpłatnego dostępu do aktualizacji systemu 

stanowiącego przedmiot zamówienia podany z dokładnością co do miesiąca, 

9) Czas reakcji serwisu rozumiany jako czas przystąpienie do usunięcie błędu/usterki z 

dokładnością co do godziny 



 
 

10) Terminy płatności w podziale na 2 transze (pierwsza transza w wysokości 40% wartości 

zamówienia, druga transza w wysokości 60% wartości zamówienia) podany z 

dokładnością co do dnia, 

11) Klauzulę bezstronności (zgodnie z pkt VII) 

12) Potwierdzenie spełniania Warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. III.  

 

Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania 

przyczyny. 

 

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

Zamówień Publicznych. 

 

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem 

operatora pocztowego na adres: Choryń 27, 64-000 Kościan. Za termin przyjęcia oferty w 

wersji papierowej uznaje się wpływ oferty do siedziby Zamawiającego. 

 

• Termin składania ofert upływa w dniu: 20 lipca 2020 r.   

• Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 

• Wymagany okres ważności oferty: 1 miesiąc 

• Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów,  

   skreśleń i poprawek. 

 

Oferty nie spełniające warunków formalnych i /lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu 

zamówienia zostaną odrzucone.  

 

VII. Klauzula bezstronności 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej z dostawcą wybranym w ramach 

niniejszego zapytania: 

1) Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty. 

2) Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu. 

3) Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia 

ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu 

składania ofert. 



 
 

2) Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia 

wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia oferty. 

3) Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

4) Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej między 

Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru 

oferty. 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


