UCHWAŁA NR 1104/16a/2020
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 2 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru
dostawcy systemu informatycznego obsługi procesów finansowo-księgowych oraz
kadrowo-płacowych dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) w związku z §
3 ust. 3 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia
26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby
Biegłych Rewidentów (z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdza szczegółowe kryteria wyboru
dostawcy systemu informatycznego do obsługi procesów finansowo-księgowych oraz
kadrowo-płacowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, które stanowią załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały nr 1104/16a/2020
KRBR z dnia 2września 2020 roku.

I.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW ZAKUPU
OPROGRAMOWANIA

1. Przedmiotem zamówienia jest :
−

zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego pracę działu finansowego
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,

−

udzielenie licencji na system informatyczny finansowo-księgowy bez ograniczeń
czasowych oraz bez ograniczeń terytorialnych,

−

instalacja i konfiguracja systemu informatycznego,

−

przeniesienie do systemu informatycznego danych z obecnych systemów Zamawiającego,

−

przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie obsługi systemu finansowoksięgowego,

−

przeprowadzenie szkoleń dla administratora w zakresie obsługi systemu informatycznego,

−

sporządzenie w postaci elektronicznej w języku polskim i przekazanie Zamawiającemu:
dokumentacji technicznej, dokumentacji analizy wdrożeniowej, instrukcji użytkowania
systemu, instrukcji dla administratora systemu,

−

udzielenie gwarancji jakości działania systemu oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego.

2. System informatyczny będący przedmiotem niniejszego zamówienia ma zawierać
następujące moduły: Finanse i Księgowość, Środki Trwałe, Sprzedaż (fakturowanie usług)
i Obrót magazynowy (z opcją wystawiania faktur sprzedaży i materiałów szkoleniowych),
Kadry i Płace, Jednolity Plik Kontrolny oraz spełniać wymogi ustawy o rachunkowości, oraz
przepisów podatkowych i o ubezpieczeniach społecznych.
3. Termin realizacji wdrożenia systemu informatycznego będącego przedmiotem niniejszego
zamówienia powinien rozpocząć się w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
II. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Podstawowe kryteria wyboru oferty będą dotyczyć:

1. Wymagań związanych z :
a. Zalecaną infrastrukturą sprzętową (serwery, stacje robocze),
b. Zalecaną infrastrukturą sieciową,
c. Zaleceniami i sugestiami dotyczącymi systemu kopii zapasowych.
2. Ceny za zakup i wdrożenie pakietu oprogramowania, o którym mowa w punkcie I.1
3. Ceny licencji oprogramowania systemowego wraz z późniejszym wsparciem
producenta (koszty corocznej obsługi i jej zakres),
4. Ceny licencji oprogramowania bazy danych wraz z późniejszym wsparciem producenta,
5. Ceny za 1 dostęp do modułu FK, modułu Kadry i Płace, modułu Środki trwałe, modułu
Sprzedaży, modułu Obrót magazynowy. Jeżeli istnieją różnice w przypadku zakupu
pakietów (np. po 5, 10 dostępów) to także taka opcja cenowa.
6. Propozycji harmonogramu wdrożenia

III. INNE WYMOGI I KRYTERIA WYBORU

1. Zakres i cena opieki gwarancyjnej wraz z zapewnieniem prawa do nowych wersji
oprogramowania (po zakończeniu czasu trwania standardowej gwarancji, ewentualnie
opcja wydłużenia gwarancji),
2. Zakres i cena opieki serwisowej,
3. Zapewnienie prawa do modyfikacji i aktualizacji systemu oraz koszt zakupu każdej
aktualizacji,
4. Zapewnienie szkoleń dla pracowników w zakresie obsługi systemu oraz cena
szkolenia wdrożeniowego.
IV. WYBORU OFERTY SPOŚRÓD WSZYSTKICH OFERT SPEŁNIAJĄCYCH
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