Wykaz pytań w związku z zapytaniem ofertowym Nr 1/08/2019 „Środki trwałe, które zostaną
skonfigurowane w jeden kompletny i kompatybilny ciąg technologiczny służący do wyprodukowania oraz
opakowania lodów wraz z oprogramowaniem do zarządzania produkcją”.
Dotyczy ZADANIA 4 – OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ:
1.Czy zamawiający dopuszcza zakup części modułów w subskrypcji na 12 miesięcy ?
2 Co zamawiający rozumie przez możliwość niezakłóconego korzystania?
3.Czy przedmiot zamówienia obejmuje usługi wdrożeniowe w siedzibie Zamawiającego?
4 Czy zamawiający uzna za wykonanie przedmiotu zamówienia instalację zdalną na wskazanym przez
Zamawiającego serwerze spełniającym minimalne wymagania?
5.Zamawiający w zapytaniu ofertowym ujął ze system ma zawierać moduł: interfejs programistyczny. Co
zamawiający uznaje za interfejs programistyczny?
6. Czy jeżeli dany producent oprogramowania oferuje interfejs programistyczny z możliwością zakupu tylko w
subskrypcji na 12 miesięcy Zamawiający dopuszcza taką formę zakupu w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia?
7. W jakim okresie czasu od podpisania umowy zamawiający może udostępnić Wykonawcy zdalny dostęp do
serwera, w celu wykonania zdalnej instalacji?
8. Zapytanie ofertowe nie zawiera ilości użytkowników systemu - w celu oszacowania kosztu zakupu licencji. Czy
Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotu zamówienia dostawę licencji na poszczególne moduły:
- handel-sprzedaż - moduł dla 3 użytkowników (jeden pracujący na serwerze na potrzeby integracji)
- produkcja - moduł dla 4 użytkowników
- środki trwałe - moduł dla 1 użytkownika
- księgowość - moduł dla 1 użytkownika
- moduł raportowania (mes) - bez limitu stanowisk/ użytkowników
9. Czy Zamawiający uzna za wykonanie przedmiotu zapytania dostawę licencji na poszczególne moduły:
- handel-sprzedaż - moduł na 3 użytkowników (jeden pracujący na serwerze na potrzeby integracji) - subskrypcja
roczna na 12 miesięcy
- produkcja - moduł na 4 użytkowników - licencja niewyłączna (wieczysta)
- środki trwałe - moduł na 1 użytkownika - subskrypcja roczna na 12 miesięcy
- księgowość - moduł na 1 użytkownika - subskrypcja roczna na 12 miesięcy
- moduł raportowania (mes) - moduł bez limitu stanowisk/użytkowników - licencja niewyłączna (wieczysta)
- interfejs programistyczny - subskrypcja roczna na 12 miesięcy
Wyjaśnienia Zamawiającego:
1. Zamawiający dopuszcza zakup części modułów w subskrypcji na 12 miesięcy
2. Zamawiający, możliwość niezakłóconego korzystanie rozumie przez instalację aplikacji na serwerze
Zamawiającego
3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usługi wdrożeniowej w siedzibie Zamawiającego.
4. Tak, zamawiający uzna za wykonanie przedmiotu zamówienia instalację zdalną na wskazanym przez
Zamawiającego serwerze spełniającym minimalne wymagania
5. Zamawiający uznaje za interfejs programistyczny WEB API.
6. Tak, Zamawiający dopuszcza taką formę zakupu.
7. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy zdalny dostęp do serwera w celu wykonania zdalnej
instalacji, w ciągu miesiąca od momentu instalacji serwera.
8. Tak, Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotu zamówienia dostawę licencji na moduły wymienione w
Państwa zapytaniu.
9. Tak, Zamawiający uzna za wykonanie przedmiotu zapytania dostawę licencji na moduły z Państwa
zapytania.

