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Warszawa, 2 sierpnia 2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na wykonanie narzędzia on-line (z interfejsem typu WIZARD) „ASYSTENT BUDŻETOWY”

Zamawiający uprzejmie informuję, że wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienie treści zapytania.
Poniżej ich treść wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.
Pytanie 1:
Co oznacza termin "interfejs typu WIZARD"? Czy formularz aplikacji podzielony na poszczególne kroki
można uznać za takowy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że jako „interfejs typu WIZARD” należy rozumieć formę kreatora, w którym
poszczególne kroki uzupełniania formularza są walidowane, a przechodzenie między nimi odbywa się
np. za pomocą przycisków „dalej” i „cofnij”.
Pytanie 2:
Jaki budżet przewiduje Zamawiający na realizację tego projektu?
Odpowiedź:
Zamawiający po przeprowadzeniu szacowania wartości zamówienia uzyskał informację z rynku nt.
średniej szacunkowej kwoty zamówienia na poziomie 107 391,00 zł netto.
Pytanie 3:
Czy zamawiający udostępni łącze zdalne na potrzeby instalacji aplikacji?
Odpowiedź:
Zamawiający udostępni zdalny dostęp do środowiska Zamawiającego w celu instalacji i świadczenia
usług objętych umową. Koszty połączenia leżą po stronie Wykonawcy
Pytanie 4:
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach aplikacji będą tylko 2 rodzaje użytkowników (użytkownik
"normalny" biznesowy oraz administrator)

Odpowiedź:
Zamawiający w zapytaniu ofertowym wskazuje istnienie tylko użytkownika „normalnego”
biznesowego. Cała konfiguracja, aktualizacja i inne prace administracyjne mogą się odbywać zarówno
poprzez dedykowany interfejs GUI dla administratora, jak i za pomocą innych rozwiązań (np. GIT).
Pytanie 5:
Ilu, szacunkowo, użytkowników będzie korzystać z aplikacji?
Odpowiedź:
Zgodnie z informacją wskazaną w treści zapytania ofertowego (ust. 2 pkt 9)) Zamawiający oczekuje by
przygotowana aplikacja umożliwiała jednoczesne korzystania z niej przez co najmniej 100
użytkowników.
Pytanie 6:
Czy w ramach projektu wymagają Państwo integracji z usługami logowania domenowego (LDAP/AD)?
Odpowiedź:
Nie, aplikacja nie będzie zintegrowana z usługami wymagającymi logowania.
Pytanie 7:
W jaki sposób i w jakim formacie dostarczone będą makiety? (np czy będzie to klikalny prototyp czy wzorem załączników do postępowania - pliki w formacie powerpoint)
Odpowiedź:
Docelowe makiety przekazane zostaną wybranemu wykonawcy w postaci plików powerpoint.
Pytanie 8:
Czy w przypadku, gdy w wyniku badań, wg raportu stwierdzone zostaną znaczące błędy w badanych
makietach czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy w razie wystąpienia
niemożliwych do przewidzenia okoliczności, niezależnych od Wykonawcy. Każdorazowo jednak
sytuacja taka analizowana będzie indywidualnie.
Pytanie 9:
Czy Zamawiający oczekuje również wykonania finalnych projektów interfejsu aplikacji od
wykonawcy?

Odpowiedź:
Zgodnie z informacją wskazaną w treści zapytania ofertowego (ust. 1) do zadań Wykonawcy należeć
będzie również opracowanie graficzne aplikacji wraz ze wskazanymi materiałami promocyjnymi.
Pytanie 10:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni wykonawcy kompletne i gotowe środowisko,
zgodne z OPZ, tj przede wszystkim wykonawca nie będzie ponosił kosztów licencji (serwera Windows,
ew CALi dostępowych itd).
Odpowiedź:
Zamawiający udostępni serwer wraz z licencjami serwera Windows 2016 (lub Centos 7.6) i dostępami
wewnętrznymi dla Zamawiającego. Wszelkie potencjalne licencje dostępowe z zewnątrz środowiska
Zamawiającego do systemu np. gdyby system działał w oparciu o usługi SharePoint, są kosztem
Wykonawcy. Koszty licencji baz danych czy innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego
działania systemu leżą po stronie Wykonawcy, zgodnie z zapisem Część II pkt 8
„Zakup licencji czy uzyskanie pozwoleń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania aplikacji leży
po stronie Wykonawcy”
Pytanie 11:
Czy Zamawiający dopuści instalację darmowego środowiska bazodanowego (np. PostreSQL /
MySQL)?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wykorzystanie darmowego środowiska bazodanowego.
Pytanie 12:
Czy w zakresie wykazów usług i osób dopuszczają Państwo podwykonawstwo?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Wykonawca może samodzielnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
publicznego, bazując na własnych zdolnościach, jak też wspólnie z innymi wykonawcami,
przedstawiając potencjał każdego z członków konsorcjum.
W sytuacji, gdy Wykonawca samodzielnie ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,
niedopuszczalne jest, aby legitymował się uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia pochodzącymi od innego podmiotu.

