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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:540618-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2019/S 220-540618

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 204-497091)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Kaczyńskiego
Adres pocztowy: ul. Wawelska 56
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-922
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Baran
E-mail: ewa.baran@ksap.gov.pl 
Tel.:  +48 226080177
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ksap.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego ERP
Numer referencyjny: BA.260.16.2019

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego
ERP, który powinien w szczególności posiadać moduły (własne lub partnerskie), które pozwoliłyby na pokrycie
procesów w zakresie: księgowości (księga handlowa, księga inwentarzowa, środki trwałe, finanse, windykacja,
import/eksport danych bankowych); budżetowania; kadr i płac (rozliczanie czasu pracy, rozliczanie delegacji,
pulpity pracowników, rozrachunki funduszy pożyczkowych, koszty pracownicze w projektach); sprzedaż;
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zakupy; magazyn; projekty (zarządzanie projektami, w tym budżetami projektów); CRM – zarządzanie
kontaktami, tworzenie zadań, projektów, kalendarzy, etc.; EOD/DMS (obsługa obiegu dokumentów) wraz z
obsługą OCR (skanowanie dokumentów i przetwarzanie ich na tekst); workflow (możliwość automatyzacji
procesów); szkolenia (obsługa szkoleń); wypożyczalnia/moduł obsługi hotelowej – obsługujący Kolegium KSAP.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/11/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 204-497091

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Zamiast:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://login.gov.pl/wt_ksap/skrytka
Powinno być:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP pod adresem: https://login.gov.pl/ (adres
skrzynki KSAP na platformie ePUAP: /KSAP/SkrytkaESP)

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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