
Załącznik nr 6 do SIWZ

Szczegółowe wymagania dotyczące prezentacji oferowanego systemu

1. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  zobowiązany
będzie, na wezwanie Zamawiającego, do prezentacji oferowanego systemu.

2. Prezentacja  musi  zostać  przygotowana  z  użyciem  produktu  wskazanego  w  ofercie
w zakresie  oprogramowania  aplikacyjnego,  nie  dopuszcza  się  prezentacji  poglądowych
z użyciem oprogramowania prezentacyjnego np. Microsoft Power Point.

3. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje obszary oferowanego systemu objęte prezentacją,
w  środowisku  testowym  Zamawiającego,  w  formie  gotowych,  preinstalowanych  maszyn
wirtualnych.

4. Obrazy  maszyn  wirtualnych  muszą  być  zgodne  ze  środowiskiem  wirtualizacyjnym
Zamawiającego:

a) na potrzeby zamówienia  Zamawiający  dedykuje  3 serwery Blade HP 460c
Gen10, każdy o parametrach nie gorszych niż: 2 x Intel Xeon Gold 6136@3.0
GHz  12  rdzeni,  512  GB  RAM,  2  x  10  Gb  Ethernet,  2  x16  Gb  FC  oraz
przestrzeń dyskową 10 TB na macierzy dyskowej HPE 3PAR 7400 dostępnej
po 4 ścieżkach FC 16 Gb/s;

b) sewery fizyczne zostaną zwirtualizowane w oparciu  o technologię  VMware
vSphere 6.x Standard w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji;

c) dla  zadeklarowanych  serwerów  fizycznych  Zamawiający  zapewni  licencje
Microsoft  Windows 2016  Datacenter  dla  wszystkich  udostępnionych  rdzeni
procesorów fizycznych.

5. Na 5 dni roboczych przed wyznaczoną datą prezentacji  Wykonawca musi przedłożyć
schemat  funkcjonalny  rozwiązania  niezbędny  do  uruchomienia  obszarów  zaoferowanego
systemu, możliwy do uruchomienia w środowisku opisanym w ust. 3. 

6. Na  3  dni  robocze  przed  wyznaczoną  datą  prezentacji  Zamawiający  udostępni
Wykonawcy środowisko wirtualizacyjne w celu dokonania instalacji  maszyn wirtualnych w
siedzibie  Zamawiającego.  W przypadku  problemów  z  udostępnioną  infrastrukturą
Wykonawca  zgłosi  ten  fakt  Zamawiającemu  na  adres  e-mail:  informatyka@lublin.eu.  Po
usunięciu  problemu  Zamawiający  niezwłocznie  poinformuje  o  tym Wykonawcę wysyłając
wiadomość na adres, z którego dokonano zgłoszenia.

7. W czasie określonym w ust. 6 Wykonawca powinien przeprowadzić pełną konfigurację
oraz  optymalizację  obszarów  zaoferowanego  systemu  w  środowisku  testowym
Zamawiającego. 

8. Prezentowany  system  musi  być  zasilony  danymi  umożliwiającymi  przeprowadzenie
testów funkcjonalnych i potwierdzenie poprawności przetwarzania danych.

9. Prezentacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 9.00 do 15.00
i rozpocznie się od wylosowania funkcjonalności do zaprezentowania.

10. Wszystkie testy funkcjonalne zaoferowanego systemu muszą zostać przeprowadzone
przez  Wykonawcę  w  obecności  Zamawiającego  w  udostępnionym  środowisku  testowym
w zakresie funkcjonalności wylosowanych spośród wskazanych poniżej w liczbie określonej
dla każdego obszaru w kolumnie 5:



Lp Obszar funkcjonalny Liczba
funkcjonalności

Wymagania funkcjonalne
objęte prezentacją (numer

wymagania z tabeli
zawartej w załączniku nr 1

do OPZ)

Liczba
funkcjonalności
losowanych w

ramach obszaru

1 2 3 4 5

1. PLANOWANIE ORGANIZACJI PLACÓWKI 9 WFO-0028, WFO-0032,
WFO-0034, WFO-0035,
WFO-0039, WFO-0041,
WFO-0042, WFO-0043,

WFO-0044

3

2. REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I 
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W 
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

7 WFO-0045, WFO-0047,
WFO-0049, WFO-0050,
WFO-0052, WFO-0053,

WFO-0058

2

3. REKRUTACJA DO SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH

9 WFO-0063, WFO-0065,
WFO-0068, WFO-0071,
WFO-0072, WFO-0073,
WFO-0075, WFO-0076,

WFO-0079

3

4. REKRUTACJA DO SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH/ 
PONADGIMNAZJALNYCH

10 WFO-0082, WFO-0084,
WFO-0085, WFO-0087,
WFO-0088, WFO-0089,
WFO-0090, WFO-0092,
WFO-0093, WFO-0096

3

5. REKRUTACJA DO BURS 7 WFO-0099, WFO-00102,
WFO-00103, WFO-00104,
WFO-00105, WFO-00107,

WFO-00108

2

6. OBSŁUGA JEDNORAZOWEGO DODATKU 
UZUPEŁNIAJĄCEGO

7 WFO-00121, WFO-00122,
WFO-00123, WFO-00124,
WFO-00125, WFO-00126,

WFO-00131

2

7. ROZLICZANIE DOTACJI 
PODRĘCZNIKOWYCH

6 WFO-00136, WFO-00138,
WFO-00140, WFO-00146,
WFO-00149, WFO-00151

2

8. OBSŁUGA SEKRETARIATU 4 WFO-00216, WFO-00219,
WFO-00222, WFO-00223

2

9. DZIENNIK 14 WFO-00224, WFO-00226,
WFO-00228, WFO-00230,
WFO-00232, WFO-00234,
WFO-00235, WFO-00238,
WFO-00239, WFO-00241,
WFO-00242, WFO-00244,
WFO-00249, WFO-00251

5

10. KADRY 5 WFO-00271, WFO-00272,
WFO-00278, WFO-00279,

WFO-0284

3

11. PŁACE 9 WFO-00284, WFO-00286,
WFO-00288, WFO-00289,
WFO-00290, WFO-00291,
WFO-00294, WFO-00297,

WFO-00300

3

12. BIBLIOTEKA 5 WFO-00304, WFO-00305,
WFO-00307, WFO-00308,

WFO-00310

2

11. Wykonawca  odpowiada  za  legalność  wszystkich  składników  oprogramowania,
dostarczonego Zamawiającemu w ramach prezentacji zaoferowanego systemu.



12. Niedopuszczalne jest w trakcie prezentacji:
a) instalowanie oprogramowania,
b) wgrywanie  (przy  pomocy  nośników  zewnętrznych  lub  innych  środków

komunikacji, np. sieci bezprzewodowej) nowych danych i programów,
c) modyfikowanie zainstalowanego oprogramowania,
d) kontaktowanie  się  z  osobami  nie  biorącymi  udziału  w  prezentacji  ze  strony

Wykonawcy w miejscu prezentacji,

e) zdalne połączenia poprzez różnego rodzaju aplikacje lub pulpity zdalne.

13. Podczas  prezentacji  Wykonawca  musi  wykazać,  że  oferowany  system  posiada
funkcjonalności wylosowane zgodnie w ust. 10.

14. Zadeklarowane  funkcjonalności  uznaje  się̨  za  zgodne  ze  stanem  faktycznym,  jeśli
prezentacja wykaże, że wszystkie prezentowane funkcjonalności rzeczywiście są̨ zawarte w
systemie oraz działają poprawnie. 

15. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udzielania  Zamawiającemu  wszelkich  wyjaśnień
umożliwiających  zbadanie,  czy  oferowane  oprogramowanie  posiada  wymagane
cechy/funkcjonalności i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

16. W trakcie prezentacji Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy zmiany wartości
parametrów bądź́ danych wprowadzanych do oprogramowania na wartości  podane przez
Zamawiającego,  w  celu  sprawdzenia,  czy  wymagane  cechy/funkcjonalności  nie  są̨
symulowane. 

17. Ocena prezentowanej funkcjonalności przez Zamawiającego nastąpi po zgłoszeniu jej
gotowości do oceny przez Wykonawcę.

18. Każda  z  zaprezentowanych  funkcjonalności  będzie  weryfikowana  przez  członków
Komisji Przetargowej na zasadzie "jest/brak" (TAK/NIE). 

19. Zamawiający przygotuje na potrzeby prezentacji odpowiednie pomieszczenie.

20. Prezentacja  będzie  przeprowadzona  w  wyznaczonym  terminie  w  siedzibie
Zamawiającego na sprzęcie Wykonawcy. 

21. Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przeprowadzania  prezentacji  rozwiązania  na
ekranie z użyciem co najmniej  jednego rzutnika multimedialnego w sposób umożliwiający
obserwację prezentacji wszystkim obecnym na niej osobom 

22. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udostępnić mu pomieszczenie, w którym
będzie prowadzona prezentacja, w godz. od 7:30 w dniu prezentacji, celem przygotowania
się do niej.

23. Zamawiający ogranicza liczbę osób biorących udział w prezentacji ze strony Wykonawcy
do 3 osób w miejscu prezentacji.

24. Ze  strony  Zamawiającego  podczas  prezentacji  będą  obecni  członkowie  Komisji
Przetargowej powołanej przez Zamawiającego.

25. Zamawiający  sporządzi  pisemny  protokół  z  przebiegu  prezentacji,  który  będzie
załącznikiem do protokołu postępowania. 

26. W przypadku negatywnej oceny prezentowanej funkcjonalności Zamawiający, w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wystąpi do Wykonawcy o uzupełnienie –
powtórzenie prezentacji w tym zakresie.
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