
 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

 

 

 

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ 

(RFI) 

 

 

Usługa zmian Konfiguracyjnych w systemie Oracle eBS 

w obszarze Środków Trwałych. 

 

 

dla 

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 

 

 

 

 

 

Warszawa, 7 kwietnia 2017  



Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  Zapytanie o informację cenową 

Strona 2 z 6 

 

I. Informacje ogólne 
 

1. Zamawiający:  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  („PAŻP”/ „Agencja”) 

 ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa 

 

2. Prowadzący sprawę:  Janusz Wyrozębski, Administrator aplikacji, adres email: 

janusz.wyrozebski@pansa.pl  

 Łukasz Kłodziński, Specjalista d/s informatyki - architekt 

biznesowych systemów informatycznych, adres email: 

lukasz.klodzinski@pansa.pl  

3. Godziny kontaktu:  8.00 – 15.00 w dni robocze 

4. Przedmiot zapytania: Usługa zmian konfiguracyjnych w systemie Oracle eBS 

w obszarze Środków Trwałych. 

5. Cel zapytania: W związku z planowaną realizacją prac:  

a) rekonfiguracja systemu Oracle eBS w wersji 11i.10 

wdrożonego w PAŻP, tak aby spełniał wymagania głównego 

źródła informacji o Środkach Trwałych w tym rozszerzenie / 

zaimplementowanie funkcjonalności (pola, raporty), które są 

obecnie dostępne w aplikacji na MS Access, 

b) weryfikacja danych pomiędzy systemami Oracle eBS 

a aplikacją pomocniczą dla ŚT zbudowaną na bazie MS 

Access i przygotowanie raportu pokazującego rozbieżności 

odnośnie danych jakie są zawarte w obu środowiskach, 

c) uzupełnienie danych w systemie Oracle eBS o dane 

zidentyfikowane podczas weryfikacji dane z aplikacji bazującej 

na MS Access. 

 W celu oszacowania wartości planowanego przedmiotu 

zamówienia, PAŻP zwraca się z uprzejmą prośbą 

o przedstawienie szacunkowej wyceny wykonania przedmiotu 

zapytania. 

 Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy 

Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu 

ustawy kodeks Cywilny lub Prawo zamówień publicznych. 

6. Własność dokumentu: Niniejszy dokument stanowi własność PAŻP.   

 Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości 

lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest zabronione 

bez uprzedniej, pisemnej zgody PAŻP.  

7. Termin odpowiedzi: do dnia 25 kwietnia 2017 roku 
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8. Język odpowiedzi: Język polski 

9. Wycena: Wszystkie ceny należy podawać jako wartości netto w polskich 

złotych. Odpowiedź na niniejsze RFI należy złożyć na Formularzu, 

którego wzór został dołączony do niniejszego zapytania jako 

Załącznik nr 1.  

10. Koszty: Odpowiedź na RFI jest przygotowywana na wyłączny koszt 

odpowiadającego. 

11. Zastrzeżenia: Informacje zawarte w niniejszym RFI mogą być wykorzystane 

jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu przygotowania 

odpowiedzi na zapytanie o informację. 

II. Przedmiot zapytania 

Oczekuje się, że odpowiadający wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, najlepszą 

praktykę oraz sprawdzone narzędzia i metodologię, dokona wyceny wykonania usług: 

1. usługa rekonfiguracji systemu Oracle eBS w wersji 11i.10 wdrożonego w PAŻP, tak 

aby spełniał wymagania głównego źródła informacji o Środkach Trwałych w tym 

rozszerzenie/zaimplementowanie funkcjonalności (pola, raporty), które są obecnie 

dostępne w aplikacji na MS Access, 

2. weryfikacja danych pomiędzy systemami Oracle eBS a aplikacją pomocniczą dla ŚT 

zbudowaną na bazie MS Access i przygotowanie raportu pokazującego rozbieżności 

odnośnie danych jakie są zawarte w obu środowiskach, 

3. uzupełnienie danych w systemie Oracle eBS o dane zidentyfikowane podczas 

weryfikacji dane. 

 

System Oracle EBS po rekonfiguracji powinien spełniać poniższe wymagania:  

1. System umożliwi drukowanie dokumentów:  

a. przyjęcia środka trwałego materialnego i niematerialnego - OT/WN – częściowe, 

pojedyncze i zbiorcze, 

b. przyjęcie środka niskocennego – RW, RWST 

c. zmiana miejsca użytkowania środka trwałego MT/MN, 

d. Dowód wycofania/likwidacji środka trwałego LT/LN – częściowa i całkowita, 

e. Karta wyposażenia, 

2. System umożliwi drukowanie naklejek. Obecnie program do drukowania naklejek 

pobiera dane bezpośrednio z bazy Access’a poprzez ODBC. 

3. System będzie posiadał funkcjonalność wprowadzania środków trwałych 

z określonych kategorii jako środki trwałe finansowane ze środków unijnych. 

4. System umożliwi rejestrację Wniosków o wycofanie z używania, który będzie zawierał 

dane: min. numer i data dokumentu, informacje o środku trwałym, o użytkowniku 

i ewentualnie sposób kasacji/wycofania. 
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5. System umożliwi oznaczenie Środka trwałego jako przeznaczonego do opodatkowania 

(podział na gminy), do ubezpieczenia oraz jako środek na terenie niestrzeżonym 

i umożliwi wykonanie raportów prezentującego dane na podstawie tych danych. 

6. System umożliwi generowanie raportów prezentujących środki trwałe przeznaczonych 

do ubezpieczenia z podziałem na ośrodki regionalne oraz kategorie – budynki, 

budowle, laptopy, elektronika, pozostałe i K1 (niskocenne). 

7. System umożliwi raportowanie całkowitej historii środków trwałych (historii sprzed 

wydzielenia się PAŻP – kwiecień 2007r) 

8. System umożliwi raportowanie informacji o środku trwałym wg różnych parametrów 

(np. lokalizacji, Użytkownika, rodzaju środka trwałego itp.) oraz umożliwi eksport 

raportów do Excela. 

9. System umożliwi rejestrację szkód zaistniałych w PAŻP. 

10. System umożliwi ręczne zmiany okresów użytkowania S1 i W1 W chwili obecnej okresy 

S1 i W1 są nadawane automatycznie, ale okresy użytkowania z Oracle'a nie zgadzają 

się z tymi ustalonymi na podstawie wytycznych EUROCONTROL. 

11. Wprowadzenie do Oracle środków nisko cennych K1. Są to środki które księgowo 

są kosztami. 

12. System umożliwi wprowadzenie nazwy bezpośredniego użytkownika środka trwałego. 

13. System umożliwi wprowadzenie informacji o dokładnym miejscu użytkowania danego 

środka trwałego. 

14. System umożliwi generowanie raportów prezentujących okresy użytkowania środka 

trwałego. 

15. System umożliwi w przypadku wprowadzania kliku identycznych środków trwałych 

możliwość kopiowania danych z możliwością zmiany numerów fabrycznych 

czy nr inwentarzowych i numerów kolejnych w danej kategorii. 

16. System umożliwi przygotowanie raportu środków trwałych unijnych, ale tylko 

z wartościami unijnymi, a nie z wartością całkowitą środka. Eksport raportu do Excela. 

17. System umożliwi zastosowanie maski wprowadzania – blokada przed błędnym 

wprowadzeniem np. numeru inwentarzowego. 

Zmiany rekonfiguracyjne systemu Oracle eBS muszą zostać udokumentowane w postaci 

przekazanej dokumentacji technicznej opisującej zaimplementowane zmiany w systemie 

w stosunku do zastanej konfiguracji.  

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania instrukcji /dokumentacji dla użytkownika 

końcowego pracującego w systemie. 

Wykonawca jest również zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia szkolenia 

z wdrożonych funkcjonalności w raz z materiałami szkoleniowymi. W szkoleniu będą brali 

udział czterej pracownicy zamawiającego.  

Zamawiający użytkuje system Oracle eBS jest w wersji 11.5.9, który współpracuje z bazą 

danych Oracle w wersji 9.2.0.8.  

Zamawiający na posiadane licencje ma aktywny ATIK. 
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W ramach odpowiedzi na zapytanie należy uwzględnić i wyodrębnić nw. elementy 

cenotwórcze: 

1. Cena za przedmiot zamówienia. 

Przyszły przedmiot zamówienia, objęty niniejszym zapytaniem obejmował będzie: 

1. usługę rekonfiguracji systemu Oracle eBS w wersji 11i.10 wdrożonego w PAŻP, tak 

aby spełniał wymagania głównego źródła informacji o Środkach Trwałych w tym 

rozszerzenie/zaimplementowanie funkcjonalności (pola, raporty), które są obecnie 

dostępne w aplikacji na MS Access, 

2. weryfikację danych pomiędzy systemami Oracle eBS a aplikacją pomocniczą dla ŚT 

zbudowaną na bazie MS Access i przygotowanie raportu pokazującego rozbieżności 

odnośnie danych jakie są zawarte w obu środowiskach, 

3. uzupełnienie danych w systemie Oracle eBS o dane zidentyfikowane podczas 

weryfikacji dane. 

 

III. Zestawienie wymagań wobec treści odpowiedzi na RFI 

1. W odpowiedzi na niniejsze RFI należy przedstawić informację cenową zgodnie 

z Załącznikiem nr 1. 

2. Cenę należy podawać jako wartość netto w polskich złotych.  

3. Pytający  zakłada, że wszystkie informacje udzielone przez oferenta są prawdziwe 

i wiarygodne. 

 

IV. Opis sposobu udzielania wyjaśnień 

1. Ewentualne pytania dotyczące przedmiotowego zapytania należy kierować drogą 

elektroniczną na e-maile: janusz.wyrozebski@pansa.pl;  lukasz.klodzinski@pansa.pl  

2. PAŻP zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania wykraczające poza 

zakres niniejszego zapytania. 

 

V. Załączniki 

1. Załącznik nr 1- Formularz wyceny usługi konfiguracji systemu Oracle eBS w obszarze 

Środków Trwałych 
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Załącznik nr 1- Formularz wyceny usługi konfiguracji systemu Oracle 

eBS w obszarze Środków Trwałych 
 

Lp. Usługa Netto PLN 

1 Cena za przedmiot zamówienia  

 

 


