
 
Znak sprawy: ZZP-2200-59/09 
Załacznik nr 4 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy oraz wymagań obligatoryjnych. 
 

UWAGA: W poniŜszych tabelach „TAK/NIE” Wykonawca winien czytelnie wpisać w pustych polach, 
czy dane wymaganie (funkcja), będzie zrealizowana w wyniku zamówienia: 
Jeśli TAK  - naleŜy wpisać  „ TAK”, 
Jeśli nie  - naleŜy wpisać  „NIE”. 

 
ZESTAWIENIE WARUNKÓW OBLIGATORYJNYCH  

 
A. Oprogramowanie finansowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe 

Lp. WYMAGANIA 
 

Warunek 
obligatoryjny 

TAK/ 
NIE 

UWAGI: 

I.  Wymagania dotyczące systemu  

1. System działa z wykorzystaniem serwera bazy danych 
dostarczonym przez Dostawcę z licencją na serwer. Baza 
danych nie posiada ograniczeń na ilość wykorzystywanej 
pamięci operacyjnej,  liczbę tabel i indeksów w bazie danych 
oraz ich rozmiar. 

TAK   

2. Oferowany motor bazy danych posiada wersje instalacyjne co 
najmniej na system operacyjny Windows 2003 Server x64 lub 
dostarczany w ramach postępowania 

TAK   

3. System jest zintegrowany pod względem przepływu informacji - 
informacja raz wprowadzona do systemu w jakimkolwiek z 
modułów jest wielokrotnie wykorzystywana we wszystkich 
innych 

TAK   

4. System posiada graficzny interfejs dla wszystkich modułów 
oferowanego systemu oraz będzie pracował w środowisku 
graficznym na wszystkich stanowiskach uŜytkowników 

(preferowane środowisko MS Windows 2000/XP/VISTA – naleŜy 
zaznaczyć środowisko i jego wersję w uwagach). 

TAK   

5. System pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i 
analiz w postaci elektronicznej do modułów pakietu Office, 
system przygotowuje wyniki sprawozdań i analiz w postaci 
plików Office 2000/2003 (np. MS Excel) oraz automatycznie 
(mechanizm OLE) uruchamia wybrany moduł pakietu Office 
2000/2003 i 2007 prezentuje w nim przygotowane wyniki w 
dowolnie opracowanej przez uŜytkownika formie (tabela, 
wykres, pismo itp.)  

TAK   

6. System komunikuje się z uŜytkownikiem w języku polskim, 
udostępniając  moŜliwość korzystania z pomocy kontekstowej 

TAK   

7. System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są 
przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z 
wykorzystaniem serwera baz danych 

TAK   

8. System jest wyposaŜony w zabezpieczenia przed 
nieautoryzowanym dostępem zabezpieczenia muszą 
funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer 
baz danych)  

TAK   

9. System spełnia następujące parametry dotyczące wydajności 
pracy: 

TAK   

9.1 akceptowany średni czas odpowiedzi dla typowych transakcji w 
warunkach rzeczywistych - 3 sekundy 

TAK   

9.2 maksymalny czas odpowiedzi dla transakcji w warunkach TAK   



rzeczywistych - 30 sekund 

 
 
 

 

Wartość zamówienia netto za 24 miesiące gwarancji: ..............................zł. 

Wartość zamówienia brutto za 24 miesiące gwarancji: ............................zł. 

Słownie: ..........................................................................................................zł.  

.................................... 
(miejsce i data) 

 ........................................................................ 
       Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie   
      uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
      reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
        w jego imieniu  


