PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 16.10.2019 – 17/D/ADM/2019

Pytanie 1
Dotyczy SOPZ
Z uwagi na fakt, że integracja z systemem zewnętrznym – FK Symfonia - wymaga udziału
podmiotu trzeciego (dostawcy tegoż systemu) prosimy o potwierdzenie, że zamawiający
weźmie na siebie odpowiedzialności za dostarczenie interfejsu wymiany danych do
zewnętrznych systemów, z którymi ma być zintegrowany system EOD oraz weźmie na siebie
ewentualne koszty po stronie dostawców wskazanych systemów zewnętrznych jeśli takie
wystąpią.
Odp. Instytut nie bierze na siebie zapewnienia interfejsu wymiany danych pomiędzy
systemami. ERP Symfonia FK ma wbudowany import danych tzw. import specjalny ale
zamawiający nie ma informacji w jaki sposób są przekazywane do niego informacje. W
ofercie należy uwzględnić koszt integracji systemów.
Pytanie2
Dotyczy SOPZ
Zwracamy się prośbą o wyjaśnienie jak należy rozumieć współpracę z wskazanymi
systemami informatycznymi (Symfonia w jaki sposób mają być wymieniane dane? Na czym
ma polegać „przerzucanie dokumentów” oraz dalsza praca. Proszę wskazać dane oraz zakres
integracji.
Odp. Współpraca systemów w zależności od rozwiązań oferenta. Instytut dopuszcza
wymianę na podstawie wczytywania plików np. poprzez import specjalny. Przez przerzucanie
dokumentów zamawiający rozumie przesłanie do systemu SAGE SYMFONIA ERP Finanse i
księgowość dokumentów z dekretami, wypełnionymi datami wpływu, sprzedaży, opisem,
nazwą kontrahenta, danymi kontrahenta, numerem dokumentu i zapisane w wyznaczonym
rodzaju dokumentów określonym w EOD. Numer kontrahenta musi zgodny z tym z systemu
SAGE SYMFONIA ERP Finanse i księgowość.
Pytanie 3
Dotyczy Ogólne
Z uwagi na fakt, że integracja z systemem zewnętrznym – FK Symfonia - wymaga udziału
podmiotu trzeciego (dostawcy tegoż systemu) prosimy o przedłużenie terminu Etapu I
Elektroniczny obieg faktur do końca stycznia 2020.
Odp. W przypadku potrzeby integracji systemów przez oferenta instytut dopuszcza
możliwość wydłużenie Etapu I do końca stycznia 2020 roku i rozliczenie Etapu I w dwóch
częściach za dostarczenie sytemu 50% i wdrożenie 50% wartości I Etapu.
Pytanie 4
Dotyczy SOPZ
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uszczegółowienie zapisu "rozliczenie strukturą"
Odp. Instytut od zakupów których nie jest w stanie przypisać jednoznacznie do przychodów
opodatkowanych albo do przychodów zwolnionych wylicza proporcję po którym w danym
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roku może odliczać VAT naliczony od tych zakupów. Cześć VATu jest kosztem
kwalifikowanym zakupów a drugą część może instytut odzyskać z urzędu skarbowego.
System powinien wspierać użytkownika w dekretacji takich dokumentów wyliczać na
podstawie proporcji (ustalonej przez Instytut) jaka część VAT będzie na koncie zespołu 2 a
jaka na zespole 4
Pytanie 4
Dotyczy SOPZ
Zamawiający prosi o wskazanie dodatkowych funkcjonalności systemu - prosimy o
potwierdzenie czy dobrze rozumiemy intencję Zamawiającego, że te funkcjonalności mają
dotyczyć modułów obieg faktur i delegacji ponad te, które zostały opisane z SOPZ
Odp. Prosimy o wskazanie dodatkowej funkcjonalności systemu, którą Instytut w ramach
oferowanego sytemu będzie mógł w ewentualnym przyszłym wdrożeniu wprowadzić.
Prosimy o informację czy dodatkowe możliwości wymagają dodatkowej licencji, modułów
czy tylko samego wdrożenia.
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