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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn. „Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” 

UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00 

Załącznik nr 2 do SIWZ: ……………………………………….. 

Regulamin prezentacji oprogramowania 

 

DOSTAWA I WDROŻENIE Z DEDYKOWANYMI SZKOLENIAMI SYSTEMU ERP WRAZ Z ELEKTRONICZNYM 

SYSTEMEM OBIEGU DOKUMENTÓW W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO INFORMATYCZNEGO SYSTEMU 

ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM KAZIMIERZA WIELKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „PROGRAM 

ROZWOJU UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY” 

1. Wykonawcy zaprezentują proponowany System zgodnie ze scenariuszami opisanymi w Załącznikach  

nr 3 i 4 do SIWZ, według zasad opisanych w niniejszym Załączniku.  

2. Zamawiający w drodze losowania podczas otwarcia ofert określi kolejność Wykonawców, 

prezentujących oferowane rozwiązania. 

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

wyprzedzeniem drogą elektroniczną, na wskazany w Ofercie adres e-mail Wykonawcy przeznaczony 

do kontaktu.  

4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zwrotnego potwierdzenia drogą elektroniczną (e-mail) 

otrzymania i przyjęcia do wiadomości informacji o terminie prezentacji. W przypadku braku 

potwierdzenia oraz niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym terminie prezentacji Oferta  

jego zostanie odrzucona. 

5. Prezentacje będą przeprowadzane:  

a) jawnie, chyba, że Wykonawca zastrzeże w Ofercie wyłączenie jawności prezentacji. 

b) oddzielnie dla każdego Wykonawcy, 

c) w wyznaczonych terminach w godzinach od 8:30 do 16:00 w siedzibie Zamawiającego na sprzęcie 

Wykonawcy.  
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6. Zamawiający przewiduje następujący porządek prezentacji:  

  8.30 –   rozpoczęcie przez Wykonawcę, krótka charakterystyka oferowanych  Systemów: ERP  

i ESOD, wykorzystanych technologii, narzędzi do obsługi baz danych, sposobu integracji 

oferowanego rozwiązania Systemu ERP z Systemem USOS, Elektronicznym Systemem Obiegu 

Dokumentów oraz pozostałymi systemami wymienionymi w SIWZ, z którymi System 

ma wymieniać dane, 

  9.00 –  prezentacja funkcjonalności Systemu wg załącznika nr 3 do SIWZ, 

11:30  – przerwa, 

11:45 – prezentacja funkcjonalności Systemu wg załącznika nr 3 do SIWZ (ciąg dalszy), 

12.30 –  przerwa, 

13.30 –  prezentacja funkcjonalności Systemu wg załącznika nr 4 do SIWZ, 

15:30 –  przerwa, 

15.45 –   pytania uszczegóławiające prezentowane treści (Zamawiający zastrzega sobie prawo   

do zadawania pytań również na bieżąco w czasie prezentacji, w sposób nie utrudniający  

jej przeprowadzenia), 

16.45 –  zakończenie prezentacji.  

7. W przypadku rozpoczęcia prezentacji później, niż przewiduje niniejszy regulamin z winy leżącej 

po stronie Wykonawcy Zamawiający nie przesunie terminu zakończenia prezentacji.  

8. Na pisemny (nieobowiązkowy) wniosek Wykonawcy, który stanowić będzie załącznik do Oferty – 

wniosek należy złożyć wraz z  Ofertą - Zamawiający może udostępnić Wykonawcy pomieszczenie  

w którym będzie prowadzona prezentacja celem przygotowania się do niej w godz.  

od 7:30 do 8:30 w dniu prezentacji. Wykonawca winien określić również we wniosku, czy potrzebuje 

stały dostęp do sieci Internet podczas prezentacji oraz zakres otwartych portów na zaporze firewall 

Zamawiającego  (z podziałem na porty dla protokołów TCP/UDP oraz typ ICMP, lub wskazanie otwarcia 

wszystkich portów w „obie strony”, dla w/w protokołów). Poprzez stały dostęp Zamawiający rozumie 

wyłącznie łącze kablowe, wyposażone w styk do sieci typu RJ45 oraz przyznanie statycznego adresu 

publicznego IPv4. Zamawiający nie będzie konfigurował na swoich urządzeniach jakichkolwiek tuneli 

(np. VPN) oraz rozwiązań typu NAT. W przypadku braku wniosku, o którym mowa  jest w niniejszym 

punkcie, Zamawiający udostępni Wykonawcy jedynie łącze bezprzewodowe  na warunkach polityki 

dostępu do sieci, w tym polityki  bezpieczeństwa Zamawiającego,  w wyznaczonym dniu prezentacji  

w okresie od 08:30 – 16:30 i limitowaną liczbą użytkowników dostępowych do sieci bezprzewodowej:  

3 (trzech). 
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9. Zamawiający przygotuje na potrzeby prezentacji odpowiednie pomieszczenie wyposażone w zasilanie 

elektryczne oraz rzutnik, ze standardowym podłączeniem VGA.   

10. W czasie prezentacji Wykonawcę mogą reprezentować maksymalnie cztery osoby. Osoby te 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), lub w formie załącznika do Oferty w chwili złożenia Oferty.  

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

przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również obecność swoich pracowników, 

reprezentujących poszczególne obszary, w których funkcjonować będzie wdrażany System. 

12. Przedstawiciele Wykonawcy muszą być gotowi do udzielania odpowiedzi z zakresu opisanego 

w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz z zakresu zadeklarowanych przez Wykonawcę funkcjonalności systemu 

(obowiązkowych, dodatkowych).  

13. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z przerw, o ile Strony uznają je za zbędne.  

14. W przypadku wystąpienia błędu oprogramowania dopuszcza się wykonanie odpowiednich modyfikacji 

celem usunięcia błędu. Usunięcie błędów nie wydłuża czasu przeznaczonego na prezentację.  

Zamawiający dopuszcza w celu usunięcia przez Wykonawcę błędów użycie czasu przerw o których 

mowa w punkcie 6.  

15. Przez błąd Zamawiający rozumie nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania przejawiające  

się w niemożności wykonania określonej operacji lub utrudnieniach w jej wykonaniu spowodowanych 

przez niestabilność oferowanego rozwiązania.  

16. Ewentualne awarie sprzętowe nie będą traktowane jako dysfunkcjonalność Systemu. W takim 

przypadku dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu prezentacji ponad wyznaczony czas,  

o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę podczas prezentacji. Wykonawca musi zapewnić jednak  

we własnym zakresie sprzęt nadmiarowy (np. dodatkowy serwer, laptop), tak by awaria pojedynczego 

fizycznego komponentu sprzętowego nie przerwała prezentacji. 

17. Podczas prezentacji dopuszcza się wystąpienie błędów w liczbie nie większej, niż 5 (pięć).  

18. Jeżeli podczas prezentacji wystąpi błąd, który nie będzie możliwy do naprawienia, prezentacja zostanie 

zakończona i uznana za niezgodną z SIWZ, co spowoduje odrzucenie Oferty Wykonawcy.  

19. Jeżeli podczas prezentacji wystąpi większa, niż 5 (pięć) liczba błędów, to nawet w przypadku,  

gdy zostaną one naprawione, będzie to oznaczało, że treść Oferty nie odpowiada treści SIWZ,  

co spowoduje odrzucenie Oferty Wykonawcy.  
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20. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podczas prezentacji, czy zadeklarowane w Ofercie 

Wykonawcy funkcjonalności są zgodne ze stanem faktycznym, tzn. czy znajdują się w oferowanym 

rozwiązaniu (Systemie).  

21. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany danych (parametrów) wprowadzonych do oferowanego 

rozwiązania (ERP i ESOD)    na inne, podane przez Zamawiającego, w celu wykluczenia symulacji danej 

funkcjonalności, zgodnie ze scenariuszem prezentacji.  

22. Jeżeli podczas prezentacji okaże się, że oferowane rozwiązanie (System) Wykonawcy 

nie posiada funkcjonalności zaznaczonych przez Zamawiającego jako obowiązkowe, prezentacja 

zostanie zakończona, a Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

23. Jeżeli podczas prezentacji okaże się, że oferowane rozwiązanie  nie posiada funkcjonalności 

dodatkowych zaznaczonych przez Wykonawcę jako „TAK”, prezentacja zostanie zakończona, a Oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona. 


