
Załącznik nr 2 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadzorze nad eksploatacją w siedzibie 
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku programów z systemu zarządzania Symfonia ERP oraz  
otoczenia oprogramowania biznesowego SAGE w okresie 24 m-cy z możliwością wypowiedzenia 
z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia oprogramowania w trybie pracy bieżącej, poprzez: 

- określenie warunków do bezawaryjnej pracy,  
- instalacje oraz modyfikacje parametrów systemu w odniesieniu do wymagań 

przedsiębiorstwa, 
- pogłębianie znajomości systemu Symfonia u użytkownika,  
- reprezentowanie Zamawiającego wobec autorów programu, 
- prowadzenie prac dotyczących sugestii rozwoju systemu informatycznego u Zamawiającego, 
- gotowość do podjęcia się szybkiej diagnozy awarii oraz jej usunięcia, 
- instalacje nowych wersji na żądanie Zamawiającego. 

Koszt nowych wersji oprogramowania ponosi Zamawiający.  

 

Wykonawca musi posiadać co najmniej: 

- 5-letnie doświadczenie w zakresie nadzoru nad eksploatacją oprogramowania Symfonia 
ERP oraz otoczenia oprogramowania biznesowego SAGE w uczelniach wyższych – co 
powinno zostać potwierdzone pozytywnymi referencjami z co najmniej 3 aktualnie 
obsługiwanych uczelni, 

- 2-letnie doświadczenie w zakresie nadzoru nad eksploatacją oprogramowania Symfonia 
ERP oraz otoczenia oprogramowania biznesowego SAGE w jednostkach oświatowych  – co 
powinno zostać potwierdzone pozytywnymi referencjami z co najmniej 1 aktualnie 
obsługiwanej jednostki. 

 

Konsultanci Wykonawcy oddelegowani do współpracy z Zamawiającym muszą posiadać co 
najmniej: 



- 5-letnie doświadczenie w zakresie nadzoru nad eksploatacją oprogramowania Symfonia 
ERP oraz otoczenia oprogramowania biznesowego SAGE w uczelniach wyższych – 
w przypadku konsultanta obsługującego moduł finansowo-księgowy, 

- 2-letnie doświadczenie w zakresie nadzoru nad eksploatacją oprogramowania Symfonia 
ERP oraz otoczenia oprogramowania biznesowego SAGE w uczelniach wyższych 
i jednostkach oświatowych  – w przypadku konsultanta obsługującego modułkadrowo-
płacowy, 

co zostanie poświadczone oświadczeniem Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu oraz żądanie zmiany konsultanta w trakcie 
realizacji umowy. 

 

Wykonawca zapewni w każdym miesiącu do 5 godzin świadczenia przedmiotowej usługi w dni 
robocze w godzinach od 8 do 18: w siedzibie Zamawiającego, a za zgodą Zamawiającego w trybie 
zdalnym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia miesięcznej dostępności usług do 
15godzin, wg stawki stanowiącej 1/5 wartości usługi miesięcznej za każdą godzinę. Dodatkowo 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostępności usług w sobotyi niedziele wg stawki 
stanowiącej 1/5 wartości usługi miesięcznej za każdą godzinę powiększonejmaksymalnie o 100%. 

 

Czas wykonywania nadzoru będzie rozliczany miesięcznie. Naliczanie czasu pracy będzie 
odbywało się: 

- w wymiarze godzinnym dla pierwszej godziny w miesiącu oraz półgodzinnym dla kolejnych 
rozpoczętych 30 minut pracy w ramach jednej wizyty u Zamawiającego, 

- w wymiarze półgodzinnym w ramach świadczenia usługi w trybie zdalnym dla każdych 
rozpoczętych 30 minut pracy. 

 

Koszt dojazdu do siedziby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku ponosi Zamawiający według 
stawki określonej przez Wykonawcę za kilometr. 

 

 

 

 

 

 

 

 


