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Dot.: pytań do RFI odnośnie Dostawy i wdrożenia zintegrowanego systemu finansowo 

księgowego wraz ze świadczeniem prac dodatkowych oraz usługi serwisu utrzymaniowego 

i wsparcia 

 

Do przedmiotowego RFI wpłynęły następujące pytania:  

1. Czy zapytanie przewiduje również re-wdrożenie i upgrade do najnowszej wersji Oracle 

E-Business Suite? 

2. przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych przez producenta oprogramowania - czy w 

przypadku re-wdrożenia i Upgrade Oracle EBS jest to wymagane? Czy aktualni 

użytkownicy posiadają takie certyfikaty? 

3. Integracja z systemami SERIS, kadry-płace, BGK, PEF itd - czy aktualnie wymienione 

systemy/aplikacje są zintegrowane z EBS? 

4. Licencje EBS - 200. Dodatkowo wskazujecie Państwo, że planowo liczba ta się podwoi. 

Czy w ramach RFI oczekują Państwo wyceny dodatkowych licencji? 

5. Wykonywanie wdrożenia w centrali Zamawiającego - Czy w przypadku 

przeciągającego się reżimu sanitarnego Zamawiający dopuszcza realizację wdrożenia 

w sposób zdalny? 

6. Minimum 400 dni szkoleniowych - wymagane przy re-wdrożeniu? 

7. Czy template'y wymienionych raportów mogą być wykorzystane i podniesione do 

najnowszej wersji EBS? 

Zamawiający informuje, że zainteresowany jest wdrożeniem systemu, który będzie spełniał 

jego wymagania. Poza oczekiwaniami Zamawiającego odnośnie samego systemu, zostały 

wyszczególnione jego funkcjonalności, które są podzielone na dwie części (część wdrożenia 

1 lub 2), a wszystkie razem stanowią załącznik nr 1 do zapytania. Zasoby, którymi dysponuje 

Zamawiający i które mogą zostać wykorzystane w ramach wdrożenia zostały wyszczególnione 

w dokumentacji.  

Ad 1. 

Zamawiający wykazał w dokumentacji jakimi zasobami dysponuje oraz jakie są jego 

oczekiwania odnośnie systemu, który chce wdrożyć/uruchomić.  

Ad 2. 

Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń jest wymagane. 



 

Ad 3. 

Część zewnętrznych systemów w pewnym stopniu jest w stanie komunikować się z obecnie 

użytkowanym systemem finansowo-księgowym jednak sposób tej komunikacji nie jest 

zadowalający i nie wyczerpuje oczekiwań Zamawiającego w tym zakresie.  

Ad 4. 

W dokumentacji wskazano dokładnie jakie są oczekiwania Zamawiającego odnośnie 

dostarczenia oprogramowania czy licencji oraz wskazana jest liczba użytkowników, którzy 

mają mieć możliwość pracy w systemie w dniu Uruchomienia Operacyjnego. Dodatkowo 

Zamawiający zwrócił uwagę na to by system był skalowalny oraz wskazał jakimi, i w jakiej ilości 

licencjami dysponuje. 

Ad 5.  

Zamawiający oczekuje, że prace będą prowadzone w centrali Zamawiającego jednak dopuści 

możliwość pracy zdalnej. Wszelkie szczegóły odnośnie warunków, zasad itp. pracy zdalnej 

zostaną przedstawione w umowie. 

Ad 6. 

W dokumentacji Zamawiający wskazał jakie są wymagania odnośnie szkoleń oraz jaka jest 

minimalna liczba dni szkoleniowych wymaganych do przeprowadzenia. 

Ad 7. 

Zamawiający informuje, że zakres raportów, które będą generowane w systemie musi 

odpowiadać potrzebom Zamawiającego i muszą obejmować wiele danych z różnych 

obszarów. Zamawiający zwraca uwagę na to, że wymagania odnośnie systemu oraz 

wymagania funkcjonalne należy czytać i rozumieć łącznie – również w zakresie możliwości 

raportowych. 


