
 

 

Warszawa, 9 kwietnia 2021 r. 

Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na system ERP 

Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie (02-056), ul. Filtrowa 57, przekazuje zapytanie w celu ustalenia 

szacunkowej wartości zamówienia. 

Proszę o wycenę przedmiotu zamówienia uwzględniając niżej przedstawione informacje. 

1. Przedmiot zamówienia 

Dostawa i kompleksowe wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP. Zakres zamówienia: 
a) wykonanie analizy wdrożeniowej, w ramach której zostaną określone i zmapowane procesy 

operacyjne wraz z propozycją ich optymalizacji, które mają być wspierane funkcjonalnościami 
systemu ERP oraz wykonanie projektu technicznego instalacji i konfiguracji dostarczanego 
oprogramowania standardowego, 

b) dostarczenie licencji na oferowany system ERP oraz na oprogramowanie niezbędne do 
prawidłowego jego funkcjonowania: systemy operacyjne, silniki baz danych itp., 

c) instalacja oprogramowania standardowego w środowisku sprzętowo-programowym 
Zamawiającego, 

d) przygotowanie projektu dostosowania systemu ERP do wymagań Zamawiającego, 
e) parametryzacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego, 
f) zmapowanie w systemie ERP procesów opisanych w analizie wdrożeniowej, 
g) migracja danych z obecnie wykorzystywanego systemu Egeria Comarch do nowego systemu 

ERP, 
h) integracja wdrożonego systemu ERP z używanymi przez Zamawiającego wytypowanymi 

systemami, 
i) przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów systemu ERP, 
j) przeprowadzenie testów akceptacyjnych, 
k) przetestowanie systemu ERP pod kątem funkcjonalności i wydajności oraz udzielenie 

Zamawiającemu wsparcia przy testowaniu poszczególnych modułów systemu ERP oraz 
całości systemu ERP przed uruchomieniem, 

l) świadczenie innych usług wdrożeniowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

m) uruchomienie w pełni funkcjonalnego systemu ERP, 
n) stworzenie oraz dostarczenie Zamawiającemu aktualnej dokumentacji systemu ERP, w tym 

dokumentacji technicznej, struktury bazy danych, organizacyjnej oraz użytkowej dla każdego 
dostarczanego w ramach umowy modułu i oprogramowania. 

2. Ramowy harmonogram realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania. 

3. Pozostałe, wymagane przez Zamawiającego warunki niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia zostały wskazane w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania, 

4. Dokument do którego Projekt Umowy się odwołuje pod nazwą „Opis Przedmiotu 
Zamówienia” zostanie udostępniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Wymagania funkcjonalne dla systemu ERP zostały opisane w Załączniku nr 2. 
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5. Przesłana wycena powinna zawierać wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia z 
uwzględnieniem warunków wskazanych w Załącznikach: nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i nr 6 do 
Zapytania. 

6. Odpowiedzi na niniejsze Zapytanie należy udzielić, nie później niż do dnia 16 kwietnia 2021r. 
do godz. 17:00, pocztą elektroniczną na adres email: szacowanie-zp@nik.gov.pl. 

7. Informujemy, że niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu 
art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też 
udzielenia zamówienia. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Projekt Umowy 

Załącznik nr 2 – Wymagania funkcjonalne 

Załącznik nr 3 – Ramowy harmonogram  

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 5 – Serwis 

Załącznik nr 6 – Prace rozwojowe 

Załącznik nr 7 – Klauzula RODO 

p.o. Dyrektora 
Biura Informatyki 
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