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Poniżej przedstawiony został opis sposobu przygotowania próbki dostarczanego oprogramowania 

oraz przeprowadzenie jej prezentacji.  

1. W celu zaprezentowania Zamawiającemu, że oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie 

e-Platformy posiada funkcjonalności e-Usług, wymagane przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty wersję demonstracyjną oferowanego rozwiązania („próbkę”) 

która podlegać będzie weryfikacji pod kątem spełniania wymogów Zamawiającego i zgodności 

z SIWZ. 

2. Wersja demonstracyjna oferowanego rozwiązania („próbka”) musi składać się z: 

2.1. komputera np. przenośnego (laptop), stacji roboczej 
2.2. oferowanego oprogramowania e-Platformy posiadającego wyróżnione i oznaczone jako 

„[próbka]” funkcjonalności zdefiniowane w załączniku nr 1 do SIWZ, 

2.3. danych demonstracyjnych. 
3. Próbka dołączona do oferty musi posiadać pełną konfigurację umożliwiającą zaprezentowanie 

funkcjonalności o których mowa w pkt 2.2 powyżej.  

4. Próbka musi zawierać to samo rozwiązanie, co oferowane przez Wykonawcę w niniejszym 

postępowaniu. 

5. Na dostarczonej próbce Zamawiający wymaga założenia konta użytkownika posiadającego prawa 

administracyjne do oprogramowania, tak aby możliwe było założenie nowego użytkownika, 

wprowadzenie danych testowych, wykonywanie wykazów oraz wszelkich innych czynności 

umożliwiających przeprowadzenie weryfikacji oferowanego systemu celem potwierdzenia, iż 

oferta odpowiada treści SIWZ. 

6. Przekazana próbka musi być zabezpieczona hasłem/hasłami dostępu. Informacja o wszystkich 

wymaganych danych do uruchomienia przekazanej próbki muszą być wydrukowane i przekazane 

w zabezpieczonej kopercie dołączonej do zestawu. 

7. Zestaw demonstracyjny musi być zabezpieczony w odpowiednim, trwałym opakowaniu 

uniemożliwiającym jego zdjęcie bez rozerwania (gruba koperta, pudełko kartonowe) odpowiednio 

opisanym i podpisanym. 

8. W ramach dostarczonego zestawu, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć również nośnik 

danych, na którym znajdować się będzie obraz dysku/dysków komputera. Dla każdego dysku, 

obraz musi być pojedynczym plikiem. Każdy obraz dysku musi być wykonany w taki w taki 

sposób, aby Zamawiający mógł samodzielnie dokonać ewentualnego odtworzenia „obrazu” 

komputera i przeprowadzić prezentację dostarczonej próbki. Dla każdego pliku obrazu 

dysku/dysków, musi/muszą być wytworzona suma kontrolna MD5. Wartość sumy kontrolnej - 

„cyfrowego odcisku” pliku/plików musi być wydrukowana i dołączona do zestawu 

demonstracyjnego. Wydruk z sumami kontrolnymi zostanie dołączony do zestawu 

demonstracyjnego. 

9. Niezłożenie przez Wykonawcę próbki wraz z ofertą w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w SIWZ, skutkowało będzie odrzuceniem oferty. 

10. Przekazanie zestawu demonstracyjnego, który nie będzie kompletny, skutkować będzie 

odrzuceniem oferty. 

11. Zamawiający powiadomi Wykonawców o prezentacji próbki przez Wykonawców w terminie nie 

krótszym niż 5 dni roboczych (za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przed wyznaczonym dniem prezentacji.  

12. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do prezentacji w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

13. Prezentacja próbki odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. 

14. Na prezentację próbki każdy Wykonawca, będzie miał 2 godziny w przedziale czasowym od 9:00 

do 11.00. 

15. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia prezentacji z winy leżącej po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający nie przesunie terminu (godziny) zakończenia prezentacji. 

16. Zamawiający udostępni Wykonawcy zestaw demonstracyjny dostarczony razem z ofertą 

o godzinie 8.15 w dniu prezentacji Systemu. W godzinach 8.15-09.00 Wykonawca w obecności 

Zamawiającego przygotuje „próbkę” do prezentacji. 

17. Przedstawiciel Wykonawcy i przedstawiciel Zamawiającego wspólnie dokonają oceny stanu 

opakowania zestawu demonstracyjnego w celu weryfikacji czy nie zostało one naruszone.  



 

 

str. 3 

18. W przypadku stwierdzenia ingerencji w opakowanie zestawu demonstracyjnego, strony dokonają 

ustaleń co do stanu faktycznego zestawu demonstracyjnego. W przypadku zaobserwowania 

usterek sprzętowych wymagających wymiany lub naprawy komputera zestawu demonstracyjnego, 

prezentacja zostanie przełożona na inny dzień roboczy, który zostanie ustalony pomiędzy 

Wykonawcą i Zamawiającym.  

19. Wykonawca przygotuje i uruchomi zestaw demonstracyjny tj. do komputera zestawu 

demonstracyjnego Wykonawca podłączy projektor oraz dokona jego konfiguracji w taki sposób, 

aby ekran komputera został powielony na obrazie wyświetlanym przez projektor. 

20. Przedstawiciel Wykonawcy i przedstawiciel Zamawiającego wspólnie dokonają oceny 

kompletności zestawu testowego pod względem jego zawartości wynikającej z niniejszego 

dokumentu. 

21. Prezentacja jest elementem oceny oferowanego oprogramowania e-Platformy, która dokonywana 

będzie przez komisję przetargową. 

22. Stwierdzenie jakiejkolwiek  niezgodności Próbki z wymaganiami zdefiniowanymi w Załączniku nr 1 

do SIWZ (wymagania oznaczone [próbka]), skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

23. W prezentacji Systemu, ze strony Wykonawcy, uczestniczyć będą mogły osoby posiadające 

pisemne pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę do przeprowadzenia prezentacji 

u Zamawiającego. Pełnomocnictwo zostanie doręczone Zamawiającemu przed rozpoczęciem 

prezentacji (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem) . 

24. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne zasoby konieczne do wykonania prezentacji 

wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ funkcjonalności tj.: projektor, 

drukarkę, kamerę internetową, itp. 

25. Zamawiający zapewni na potrzeby przeprowadzenia prezentacji Systemu salę, ekran, oraz 

możliwość podłączenia komputera z wersją demonstracyjną Systemu, projektora i drukarki 

Wykonawcy do sieci elektrycznej – 230V / 50Hz. 

26. Zamawiający wymaga, aby prezentacja była przeprowadzona wyłącznie na działającej wersji 

demonstracyjnej Systemu. 

27. W trakcie prezentacji komputer z próbką nie może się łączyć bezprzewodowo z innymi 

komputerami. Nie można także korzystać z przenośnych urządzeń pamięci (pen drive, CD itp.) 

Można natomiast wpisywać lub korygować dane z klawiatury. 

28. Wykonawca może korzystać z pomocy technicznej podczas uruchamiania próbki z zastrzeżeniem 

wyłącznie możliwości konsultacji telefonicznej głosowej ze swoim konsultantem technicznym lub 

konsultantem technicznym producenta oprogramowania. 

29. Wykonawca w trakcie przygotowania do prezentacji oraz w jej trakcie nie może dokonywać 

żadnych zmian w Systemie wynikających ze zmiany kodów źródłowych. 

30. Wykonawca może powtórzyć daną funkcjonalność maksymalnie 3 /trzy/ razy, z tym zastrzeżeniem 

że wykonywane rekonfiguracje i ponowne weryfikacje nie wydłużają łącznego czasu 

przeznaczonego na przeprowadzenie prezentacji „próbki”. 

31. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rejestracji przebieg prezentacji Systemu za pomocą 

rejestrujących urządzeń audiowizualnych. 

32. Zamawiający dokona zwrotu zestawu demonstracyjnego Wykonawcom, których oferta nie 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, na wniosek Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany 

dokonać odbioru zestawu demonstracyjnego w miejscu, w którym nastąpiło jego złożenie. 

33. Zestaw demonstracyjny Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający, 

przechowuje w terminach wyznaczonym przez przepisy prawa, w sposób gwarantujący jej 

nienaruszalność. 

34. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania zestawu demonstracyjnego, do celów innych niż 

przeprowadzenie prezentacji Systemu. 

35. Z prezentacji wersji demonstracyjnej oferowanego rozwiązania („próbki”) strony sporządzą 

protokół w którym zawarte zostaną informacje co do wyniku przeprowadzonej prezentacji oraz 

podjętych czynności.  


