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Załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadań w ramach projektu pn. "Rozwój e-

usług w Mieście i Gminie Koniecpol - szansą na nowoczesność", realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). 
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System konsultacji społecznych 

Opis wymagań i zakres funkcjonalności próbki 
systemu 

Funkcjonalność* Wskazanie 
spełniania 
wymogów 

Informacje o sposobie sprawdzenia minimalnych i opcjonalnych 
funkcjonalności próbki*** 

Wymagania ogólne systemu konsultacji społecznych 

System musi umożliwiać prowadzenie wielu form 
konsultacji społecznych jednocześnie, niezależnie 
od innych aktualnie prowadzonych. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi być podzielony na część prywatną 
(dostępną tylko dla zalogowanych użytkowników - 
pracowników urzędu oraz publiczną (dostępną dla 
wszystkich zainteresowanych udziałem w 
konsultacjach społecznych). 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać zbieranie i gromadzenie 
danych uczestników konsultacji społecznych. 

W TAK/NIE**  

System musi umożliwiać rejestrację uczestników 
konsultacji społecznych - osoba fizyczna. 

W TAK/NIE**  

System musi umożliwiać rejestrację uczestników 
konsultacji społecznych - osoba fizyczna 
reprezentująca instytucję. 

O TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać jednoznaczną 
identyfikację (login i hasło) użytkowników 
systemu (część prywatna) i uczestników 
konsultacji społecznych (część publiczna), z 
wyłączeniem tych metod udostępniania form 

W TAK/NIE** 
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konsultacji społecznych, które tego nie wymagają 
(logowanie email lub PESEL).  

System musi posiadać interfejs w całości w języku 
polskim zarówno w części prywatnej, jak i 
publicznej. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać uczestnikom konsultacji 
społecznych jego obsługę w innych językach na 
podstawie konfigurowalnych słowników. 

O TAK/NIE** 

 

 

System musi posiadać wbudowany dziennik 
zdarzeń monitorujący działania użytkowników 
systemu. 

W TAK/NIE** 

 

 

Wymagania szczegółowe systemu konsultacji społecznych 

Wymagania związane z zarządzaniem systemem 

System musi umożliwiać zarządzanie 
podstawowymi parametrami konfiguracyjnymi: 
dane urzędu, ustawienia komunikacji z ePUAP 
oraz SEKAP, ustawienia parametrów poczty 
elektronicznej, 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać tworzenie i zarządzanie 
kontami użytkowników systemu (pracownicy 
urzędu) 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi ograniczać dostęp do tych części 
systemu, do których użytkownik ma uprawnienia, 

W TAK/NIE**  

Rodzaje obsługiwanych użytkowników wewnętrznych systemu 
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System musi umożliwiać tworzenie użytkowników 
wewnętrznych posiadających uprawnienia zgodne 
z poniższymi typami: 

1. Typ 1: zarządzanie ustawieniami systemu, 
tworzenie użytkowników i nadawanie im 
uprawnień, 

2. Typ 2: zarządzanie przebiegiem 
konsultacji społecznych, 

3. Typ 3: zarządzanie treścią wprowadzaną 
przez uczestników konsultacji w 
prowadzonych dyskusjach. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać nadawanie wielu typów 
uprawnień jednemu użytkownikowi. 

O TAK/NIE**  

Rodzaje obsługiwanych użytkowników zewnętrznych (uczestnik konsultacji społecznych) 

System musi obsługiwać następujące rodzaje 
uczestników konsultacji społecznych:  

1. Użytkownik niezalogowany/gość - nie 
wymaga podawania żadnych danych 
identyfikacyjnych, posiada prawo 
przeglądania przebiegu wszystkich form 
konsultacji społecznych, na każdym jego, 
aktualnie udostępnianym, etapie. 

2. Użytkownik z uproszczonym logowaniem  
- wymaga uproszczonego logowania z 
podaniem adresu email (w zależności od 
ustawień wybranej formy konsultacji 
społecznych), posiada prawo udziału we 
wszystkich formach dialogu nie 

W TAK/NIE** 
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wymagających jednoznacznej 
identyfikacji. 

3. Użytkownik zalogowany - osoba fizyczna 
lub osoba reprezentująca 
instytucję/organizację, jednoznacznie 
zidentyfikowany, wymaga autoryzacji w 
systemie, posiada uprawnienia do 
zamkniętych form konsultacji społecznych 
wymagających jednoznacznej identyfikacji 
i skierowanych do grupy społecznej lub 
instytucji, do których należy. 

System musi obsługiwać uczestników konsultacji 
społecznych z uproszczonym logowaniem  - 
wymaga uproszczonego logowania z podaniem 
numeru PESEL (w zależności od ustawień 
wybranej formy konsultacji społecznych), posiada 
prawo udziału we wszystkich formach dialogu nie 
wymagających jednoznacznej identyfikacji. 

O TAK/NIE** 

 

 

Konsultacje społeczne 

Rodzaje obsługiwanych typów i form konsultacji społecznych 

System musi umożliwiać prowadzenie konsultacji 
społecznych niesformalizowanych 
(niewymagających jednoznacznej identyfikacji 
osoby biorącej udział w wybranej formie 
konsultacji społecznych). 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać prowadzenie konsultacji 
społecznych sformalizowanych (wymagających 
jednoznacznej identyfikacji osoby biorącej udział 

W TAK/NIE**  
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w wybranej formie konsultacji społecznych).  

System musi umożliwiać prowadzenie konsultacji 
otwartych (skierowanych do wszystkich) oraz 
zamkniętych (skierowanych do określonej grupy 
osób np. do mieszkańców określonej 
miejscowości). 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać prowadzenie konsultacji 
społecznych w następujących formach: ankieta, 
forum dyskusyjne, opiniowania dokumentu. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać prowadzenie konsultacji 
wieloetapowych, tzn. takich, które składają się 
kilku, kolejno następujących po sobie etapów, 
przy czym etapy te, mogą mieć różną formę. 

O TAK/NIE** 

 

 

Konsultacje społeczne niesformalizowane   

System musi udostępniać kreatora, za pomocą 
którego, w kolejnych krokach możliwe będzie 
zaprojektowanie przebiegu całego procesu 
konsultacji społecznej niesformalizowanej. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać stworzenie konsultacji 
niesformalizowanej otwartej i zamkniętej. 

W TAK/NIE**  

System musi umożliwiać definiowanie minimum 
następujących, obligatoryjnych parametrów 
konsultacji niesformalizowanych: 

a) data rozpoczęcia konsultacji, 
b) data udostepnienia konsultacji w 

W TAK/NIE** 
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systemie, 
c) data zakończenia konsultacji, 
d) osobę odpowiedzialną za przebieg 

konsultacji, 
e) temat konsultacji. 

System musi umożliwiać załączanie plików do 
konsultacji niesformalizowanych. 

W TAK/NIE**  

System musi umożliwiać tworzenie 
harmonogramu przebiegu konsultacji społecznych 
niesformalizowanych. 

W TAK/NIE** 

 

 

Konsultacje społeczne sformalizowane   

System musi udostępniać kreatora, za pomocą 
którego, w kolejnych krokach możliwe będzie 
zaprojektowanie przebiegu całego procesu 
konsultacji społecznej sformalizowanej. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać stworzenie konsultacji 
sformalizowanej otwartej i zamkniętej. 

W TAK/NIE**  

System musi umożliwiać definiowanie minimum 
następujących, obligatoryjnych parametrów 
konsultacji sformalizowanych: 

a) data rozpoczęcia konsultacji, 
b) data udostepnienia konsultacji w 

systemie, 
c) data zakończenia konsultacji, 
d) osobę odpowiedzialną za przebieg 

konsultacji, 

W TAK/NIE** 
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e) temat konsultacji. 

System musi umożliwiać załączanie plików do 
konsultacji niesformalizowanych. 

W TAK/NIE**  

System musi umożliwiać tworzenie 
harmonogramu przebiegu konsultacji społecznych 
sformalizowanych. 

W   

Konsultacje społeczne otwarte i zamknięte   

System musi udostępniać kreatora, za pomocą 
którego, w kolejnych krokach możliwe będzie 
zaprojektowanie przebiegu całego procesu 
konsultacji społecznej otwartej lub zamkniętej. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać wskazania grupy 
docelowej konsultacji zamkniętej, do której jest 
ona skierowana, przy czym musi być możliwość 
wyboru parametrów takiej grupy z minimum 
następujących: 

a) danych terytorialnych (miejscowość, 
gmina itp.), 

b) roli społecznej (mieszkaniec, nauczyciel, 
rodzic itp.), 

c) rodzaju instytucji (organizacje, 
stowarzyszenia itp.). 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi pobierać informacje o danych 
terytorialnych, rodzajach ról społecznych i 
instytucji z edytowalnych słowników, do których 
dostęp będzie z poziomu systemu, za 

O TAK/NIE** 
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pośrednictwem dedykowanych formularzy.  

Konsultacje społeczne w formie ankiety   

System musi umożliwiać tworzenie ankiet, które 
będą częścią konsultacji społecznej. 

W TAK/NIE**  

System musi umożliwiać modyfikację ankiety, 
która nie została opublikowana, po zakończeniu 
jej tworzenia. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać załączanie dokumentów 
(np. w formacie pdf) do ankiety będącej częścią 
konsultacji społecznej. 

O TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać tworzenie ankiet 
spełniających następujące wymogi: 

a) ankieta może składać się z dowolnej liczby 
pytań, 

b) pytanie może mieć dowolną liczbę 
odpowiedzi, 

c) odpowiedzi na pytania mogą być jedno- 
lub wielokrotnego wyboru. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać tworzenie ankiety, 
składającej się z wielu pytań dowolnych typów 
(różna liczba odpowiedzi i pytania jedno- lub 
wielokrotnego wyboru). 

O TAK/NIE** 

 

 

System musi udostępniać ankiety za 
pośrednictwem dedykowanego formularza ePUAP 
i poprzez formularze udostępniane przez system. 

O TAK/NIE** 
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Udział w konsultacji społecznej w formie ankiety   

System musi udostępniać ankietę tylko w 
określonym terminie, zgodnie z harmonogramem, 
po którym następuje automatyczne wyłączenie 
możliwości jej wypełnienia (wyniki ankiety muszą 
być dostępne niezależnie od tego terminu). 

W TAK/NIE** 

 

 

Udział w konsultacji społecznej, której częścią jest 
ankieta musi być możliwy tylko po zalogowaniu. 

W TAK/NIE**  

Każdy uczestnik konsultacji może wypełnić 
ankietę tylko raz. 

W TAK/NIE**  

System musi zbierać i rejestrować wyniki ankiety. W TAK/NIE**  

System musi wizualizować wyniki ankiety i 
udostępniać je każdemu, bez konieczności 
logowania w systemie. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać udostępnianie 
uczestnikom ankiety dokumentów (np. w formie 
pdf), które mogą być do niej załączone. 

O TAK/NIE** 

 

 

System musi uwzględniać wynik ankiety 
wypełnionej przez uczestnika konsultacji w 
zbiorczym zestawieniu bez zbędnej zwłoki. 

W TAK/NIE** 

 

 

Konsultacje społeczne w formie forum dyskusyjnego   

System musi umożliwiać utworzenie konsultacji 
społecznej w formie dyskusji na forum 
dyskusyjnym. 

W TAK/NIE** 
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System musi umożliwiać tworzenie wielu 
tematów forum dyskusyjnego w ramach jednego 
forum. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać załączanie dokumentów 
(np. w formacie pdf) do tematu forum. 

W TAK/NIE**  

System musi umożliwiać przypisanie do forum 
dedykowanego moderatora, który będzie 
odpowiedzialny za zarządzanie treściami 
wprowadzonymi przez uczestników. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać zmianę moderatora 
forum. 

O TAK/NIE**  

System musi umożliwiać ustawianie 
następujących parametrów konsultacji społecznej, 
którego częścią jest forum dyskusyjne, 
określających: 

a) możliwość wyrażania przez uczestnika, 
lub nie, poparcia pod opinią innych 
uczestników forum (polubienia), 

b) możliwość jedno- lub wielokrotnego 
wyrażania przez uczestnika opinii na 
forum, 

c) możliwość komentowania opinii innych 
uczestników. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać wyrażanie opinii na 
forum za pośrednictwem dedykowanego 
formularza ePUAP i poprzez formularze 

O TAK/NIE** 
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udostępniane przez system. 

Udział w konsultacji społecznej w formie forum dyskusyjnego   

System musi udostępniać forum dyskusyjne tylko 
w określonym terminie, zgodnie z 
harmonogramem, po którym następuje 
automatyczne wyłączenie możliwości w nim 
udziału (cała dyskusja musi być dostępna 
niezależnie od tego terminu). 

W TAK/NIE** 

 

 

Udział w konsultacji społecznej, której częścią jest 
forum musi być możliwy tylko po zalogowaniu. 

W TAK/NIE**  

System musi zbierać i rejestrować wpisy na 
forum. 

W TAK/NIE**  

System musi udostępniać prowadzoną dyskusję 
na forum każdemu, bez konieczności logowania w 
systemie. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać udostępnianie 
uczestnikom poszczególnych tematów forum 
dokumentów (np. w formie pdf), które mogą być 
do niego załączone. 

O TAK/NIE** 

 

 

Wyrażona na forum opinia musi być rejestrowana 
w systemie i publikowana bez zbędnej zwłoki. 

W TAK/NIE**  

Konsultacje społeczne w formie opiniowania dokumentu   

System musi umożliwiać utworzenie konsultacji 
społecznej w formie opiniowania dokumentu. 

W TAK/NIE**  
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System musi udostępniać narzędzie pozwalające 
na odwzorowanie struktury konsultowanego 
dokumentu (rozdziały, paragrafy itp.) w prostej 
formie, poprzez podanie liczby rozdziałów, 
paragrafów oraz w formie zaawansowanej, gdzie 
możliwe będzie zbudowanie złożonej struktury z 
podrozdziałami. 

O TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać załączanie dokumentów 
(np. w formacie pdf) do takiej konsultacji. 

W TAK/NIE**  

System musi mieć możliwość generowania 
raportu z przebiegu konsultacji w formie 
opiniowania dokumentu, przy czym raport ten 
musi uwzględniać wyrażone przez uczestników 
opinie podzielone zgodnie z zaprojektowaną 
strukturą. 

O TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać wyrażanie opinii w 
konsultacji w formie opiniowania dokumentu za 
pośrednictwem dedykowanego formularza ePUAP 
i poprzez formularze udostępniane przez system. 

O TAK/NIE** 

 

 

Udział w konsultacji społecznej w formie opiniowania dokumentu   

System musi udostępniać konsultację w formie 
opiniowania dokumentu tylko w określonym 
terminie, zgodnie z harmonogramem, po którym 
następuje automatyczne wyłączenie możliwości w 
niej udziału (wszystkie wyrażone opinie muszą być 
dostępne niezależnie od tego terminu). 

W TAK/NIE** 
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Udział w konsultacji w formie opiniowania 
dokumentu musi być możliwy tylko po 
zalogowaniu. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi zbierać i rejestrować opinie na temat 
dokumentu. 

W TAK/NIE**  

System musi udostępniać przebieg konsultacji w 
formie opiniowania dokumentu bez konieczności 
logowania w systemie. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać udostępnianie 
uczestnikom konsultacji załączonych do niej 
dokumentów (np. w formie pdf). 

W TAK/NIE** 

 

 

Konsultacje społeczne - inne wymagania funkcjonalne   

System musi umożliwiać dowolną modyfikację 
konsultacji, które nie zostały jeszcze rozpoczęte. 

W TAK/NIE**  

System musi mieć możliwość powiadomienia 
wszystkich zarejestrowanych w systemie osób, 
które mogą być zainteresowane udziałem w 
konsultacji (np. wysłanie linku do konsultacji 
mailem i/lub poprzez kanały RSS). 

O TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać tworzenie 
harmonogramu przebiegu wieloetapowych 
konsultacji społecznych z uwzględnieniem 
również tych etapów konsultacji, które nie będą 
elektronizowane np. spotkania informacyjne. 
Harmonogram musi być częścią każdej konsultacji, 
musi być dostępny dla wszystkich 

O TAK/NIE** 
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zainteresowanych udziałem w konsultacjach osób 
i zawierać wszystkie jego etapy. 

System musi w sposób w pełni automatyczny 
zarządzać harmonogramem przebiegu konsultacji 
w taki sposób, że kolejne jej etapy są włączane i 
wyłączane zgodnie z ustalonymi w 
harmonogramie terminami. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać generowanie raportu po 
każdym zakończonym etapie konsultacji oraz 
raport końcowy z przebiegu konsultacji. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać ręczną rejestrację w 
systemie opinii złożonych przez uczestników w 
formie pisemnej oraz publikować ją w czasie 
rzeczywistym. 

O TAK/NIE** 

 

 

System musi prezentować statystki dotyczące 
poszczególnych konsultacji społecznych w 
szczególności liczbę wypowiedzi lub oddanych 
głosów. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać tworzenie szablonów 
konsultacji, które mogą być później wykorzystane 
do stworzenia nowej konsultacji, bazującej na 
szablonie. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi nadawać odpowiednie statusy 
konsultacji w zależności od fazy jej projektowania, 
czy dostępności dla uczestników. 

W TAK/NIE** 

 

 



 
 

Strona 16 z 35 
 

System musi przed opublikowaniem treści w 
dyskusjach sprawdzić wprowadzany tekst pod 
kątem występowania w nim niecenzuralnych, czy 
obraźliwych słów. W przypadku wykrycia, system 
musi wykasować je i zastąpić odpowiednim 
komentarzem. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać wprowadzenie 
tłumaczeń, na inny język, treści poszczególnych 
konsultacji społecznych oraz udostępniać 
mechanizm, który pozwoli na skorzystanie z 
widoku konsultacji w wersji obcojęzycznej.  

O TAK/NIE** 

 

 

WNIOSKI   

Składanie wniosku   

System musi umożliwiać złożenie wniosku tylko 
uczestnikom z pełną identyfikacją. 

W TAK/NIE**  

System musi umożliwiać złożenie podpisów pod  
wnioskiem osobom zainteresowanym jego 
poparciem. 

O TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać załączenie do wniosku 
dokumentu. 

W TAK/NIE**  

System musi automatycznie uruchamiać 
konsultacje społeczne, w postaci forum 
dyskusyjnego, dotyczące złożonego wniosku. 

W TAK/NIE** 

 

 

Obsługa wniosku   
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System musi umożliwiać wysłanie wezwania do 
uzupełnienia złożonego wniosku. 

O TAK/NIE**  

System musi w określonym terminie 
zweryfikować złożony wniosek pod kątem liczby 
złożonych podpisów poparcia. W przypadku nie 
osiągnięcia wymaganej liczby podpisów, system 
oznacza wniosek jako nie spełniający warunków 
formalnych. 

W TAK/NIE** 

 

 

 

 

Zintegrowany system dziedzinowy 

Opis wymagań i zakres funkcjonalności próbki 
systemu 

Funkcjonalność* Wskazanie 
spełniania 
wymogów 

Informacje o sposobie sprawdzenia minimalnych i opcjonalnych 
funkcjonalności próbki*** 

Wymagania ogólne zintegrowanego systemu dziedzinowego   

System  musi posiadać wspólne dla wszystkich 
modułów słowniki i  wspólną bazę kontrahentów.   

W TAK/NIE**  

System musi posiadać mechanizm backupu 

danych.  

 

O TAK/NIE**  

System musi zapewniać możliwość eksportu do 
formatów: pdf, xls, csv, rtf,  XML. 

W TAK/NIE**  

System musi umożliwiać administratorowi W TAK/NIE**  
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ustalenie polityki dostępu do systemu, w 

szczególności  w zakresie definicji haseł 

użytkowników oraz musi:  

a. umożliwiać definiowanie i modyfikację 

czasu ważności hasła,  

b. umożliwiać wskazanie minimalnej 

długości hasła i liczby znaków specjalnych,  

c. umożliwiać wymuszanie stosowania 

małych i dużych liter w haśle,  

d. umożliwiać wskazanie minimalnego 

terminu wymuszenia zmiany hasła,  

e. umożliwiać zdefiniowanie blokady 

użytkownika po  określonej liczbie prób 

błędnego logowania,  

f. umożliwiać zdefiniowanie 

przechowywania określonej liczby 

poprzednich haseł,  

g. umożliwiać blokowanie wcześniej 

używanego hasła, 

h. umożliwiać blokowanie hasła 

identycznego z loginem,  

i. umożliwiać wymuszanie, aby hasło nie 

składało się z samych liter. 

 

Wymagania dla obszaru budżetowo-sprawozdawczego 

System musi zapewniać użytkownikom, w W TAK/NIE**  
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zależności od nadanych uprawnień, możliwość 

korzystania ze słowników budżetowych: 

a. słownik klasyfikacji budżetowej z 

informacjami o działach, rozdziałach, 

paragrafach i pozycjach paragrafów 

definiowanych przez użytkowników,  

b. słownik klasyfikacji strukturalnej 

zawierający klasyfikację strukturalną. 

 

System musi zapewniać możliwość wprowadzenia 
przez użytkowników merytorycznych kwot planu 
budżetu oraz zmian budżetowych tylko w ramach 
otwartych zmian. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi zapewniać dwupoziomowe 

zatwierdzanie projektu budżetu.  

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać wprowadzanie 

uzasadnień opisowych do wprowadzanych zmian 

budżetowych. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać agregowanie 

sprawozdań jednostkowych i sporządzania 

sprawozdań zbiorczych. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać generowanie planów, 

zmian i sprawozdań budżetowych do plików 

W TAK/NIE** 
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XML(możliwość eksporto do systemu BESTI@). 

System musi umożliwiać utworzenie symulacji 

budżetu na   podstawie zatwierdzonego plan 

budżetu z poprzedniego roku. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać czynności w zakresie 

deklaracji VAT, w szczególności: 

a. generowanie zbiorczej deklaracji VAT dla 

całej Gminy (centralizacja VAT), 

b. import faktur sprzedażowych i 

zakupowych z jednostek podległych w 

formacie JPK, z podziałem na jednostki i 

wydziały. 

c. obsługę korekt  deklaracji zbiorczej, 

d. tworzenie zbiorczej korekty deklaracji 

VAT-7, 

e. wprowadzenie powodu złożenia korekty, 

których lista będzie dołączana do 

deklaracji zbiorczej, 

f. archiwizowanie deklaracji w formacie 

PDF. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi posiadać funkcjonalność w zakresie 

badania płynności finansowej w perspektywie 

roku budżetowego.  

O TAK/NIE** 
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Wymagania dla obszaru finansowo-księgowego 

System musi umożliwiać zmianę nazwy kont bez 

zmiany numeru. 

O TAK/NIE*  

System musi umożliwiać rejestrację faktur zakupu 

w zakresie danych opisowych, pozycji faktury 

wraz z wyborem z listy stawki podatku VAT. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać utworzenie noty 

korygującej dla wybranego dokumentu. 

W TAK/NIE**  

System musi posiadać ewidencję faktur zakupów. W TAK/NIE**  

System musi posiadać możliwość rejestracji 

dowolnych dokumentów zobowiązań będących 

podstawą wydatków. 

W TAK/NIE**  

System musi posiadać możliwość generowania 
paczki przelewów oraz pliku elektronicznego do 
systemu bankowego. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać wyszukiwanie dowolnych 

dokumentów po wybranych parametrach 

z dokumentów (numer, data wystawienia, data 

zapłaty, rodzaj dokumentu, typ operacji 

księgowej, jednostka organizacyjna). 

W TAK/NIE** 
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System musi zapewniać możliwość wprowadzenia 

jednolitego planu kont z podziałem na jednostki 

organizacyjne Gminy. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi zapewniać możliwość definiowania 
wielu poziomów kont księgowych. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać zmianę nazwy kont bez 

zmiany numeru. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać zdefiniowanie rodzajów 

dokumentów/należności, które pozwalają 

charakteryzować poszczególne operacje 

wykonywane w systemie i agregować je w 

jednorodne grupy. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi zapewniać możliwość tworzenia 
automatów dekretujących i wzorców księgowań 
dla zdefiniowanych operacji księgowych. 

W TAK/NIE** 

 

 

System powinien posiadać kontrole sprawdzające: 

a. uzupełnienia wymagalnych elementów 

dekretu, 

b. czy kwoty dekretu są różne od zera, 

c. czy księgowanie odbywa się na 

najniższym poziomie analityki, 

d. czy data dowodu odpowiada okresowi, 

który nie został zamknięty ani 

W TAK/NIE** 
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zablokowany. 

System powinien pozwalać na nadawanie 

numerów dla dowodów w ewidencji księgowej 

zgodnie ze zdefiniowanym numeratorem. 

W TAK/NIE** 

 

 

System powinien umożliwiać wprowadzanie 

dowodów księgowych do dowolnej ilości 

otwartych okresów jednocześnie. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi zapewniać możliwość generowania 

sprawozdań budżetowych Rb-28S, Rb-27S, Rb-27, 

Rb-28, Rb-23, Rb-27ZZ, Rb-30S, Rb-31, Rb-32, Rb-

33, Rb-34, Rb-50D, Rb-50W, Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, 

Rb-UZ, Rb-WS, Rb-ZN, Rb-28NWS oraz zestawień. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi zapewniać możliwość 

automatycznego tworzenia sprawozdań 

finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, 

zestawienie zmian w funduszu). 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać definiowanie dowolnej 

ilości rejestrów sprzedaży i nabycia. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi pozwalać na oznaczanie rodzaju 

dokumentu:   

a. symbolem 

b. pełną nazwą dokumentu 

W TAK/NIE** 
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c. zdefiniowaniem numeracji (miesięczna, 

roczna, kwartalna, własna) 

d. rejestrem VAT do którego należy 

e. domyślnego szablonu wydruku faktury 

f. domyślnego typu płatności (ilość dni czy 

termin) 

System musi umożliwiać obsługę centralizacji VAT 

w zakresie fakturowania z możliwością wskazania 

na fakturze jednostki organizacyjnej.  

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać wprowadzenia daty VAT 

na fakturze określającej moment powstania 

obowiązku podatkowego. 

W TAK/NIE** 

 

 

System powinien zapewniać możliwość 

kopiowania faktur na podstawie faktury już 

wprowadzonej raz do modułu. 

O TAK/NIE** 

 

 

System musi generować Jednolity Plik Kontrolny 

zgodny z wymaganiami prawa. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać przyporządkowanie oraz 

zmianę osoby odpowiedzialnej za składnik 

majątku z określeniem w jakim okresie dana 

osoba jest przypisana jako osoba odpowiedzialna. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać przyporządkowanie oraz W TAK/NIE**  
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zmianę adresu składnika majątku z określeniem 

w jakim okresie dany adres jest przypisany do 

składnika majątku. 

 

System musi umożliwiać budowanie przez 

użytkownika słowników cech wraz z możliwością 

przypisywania cech wybranym składnikom 

majątku. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać naliczanie umorzeń i 

amortyzacji na wybrany okres (miesiąc, rok). 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać przeglądanie i wydruk 

ilościowo-wartościowych zestawień majątku w 

zakresie: 

a. zestawienie stanu majątku, 

b. zestawienie obrotów za wskazany okres, 

c. zestawienie przychodów za wskazany 

okres, 

d. zestawienie rozchodów za wskazany 

okres, 

e. zestawienie majątku według adresów, 

f. zestawienie majątku według osób 

użytkujących, 

g. zestawienie majątku według osób 

odpowiedzialnych, 

h. zestawienie majątku według jednostek 

W TAK/NIE** 
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organizacyjnych. 

W systemie istnieje możliwość dwupoziomowego 

zatwierdzania/ blokowania umów. 

O TAK/NIE**  

System musi umożliwiać równoległe prowadzenie 
wielu ewidencji i wielu ksiąg inwentarzowych. 

W TAK/NIE**  

Wymagania dla obszaru obsługi dochodów podatkowych i opłat 

Podatek od środków transportu osób fizycznych i prawnych 

System musi umożliwiać ewidencję zmian numeru 

rejestracyjnego pojazdu. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać rejestrację dat 

czasowego wycofania pojazdów z ruchu. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać wyszukiwanie i przegląd 

danych po informacjach osobowo-adresowych 

podatników,  współwłaścicieli oraz danych 

pojazdu. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać pełną rejestrację druku 

deklaracji DT-1 i załączników DT-1/A wraz z 

możliwością weryfikacji kwot podatku wpisanych 

przez podatnika z kwotami wynikającymi z 

uchwały.  

W TAK/NIE** 
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System musi umożliwiać wyliczenia należnego 

podatku na podstawie danych pojazdów 

wskazanych w deklaracji. 

W TAK/NIE** 

 

 

Obsługa dochodów innych  

System musi pozwalać na rozróżnienie 
wprowadzonych należności podatkowych i 
niepodatkowych. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi zapewniać możliwość operacji dla osób 

solidarnie zobowiązanych m.in. wystawienie upomnień 

oraz tytułów wykonawczych. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi zapewniać możliwość przeglądania 

salda kontrahenta-współwłaściciela w kontekście 

wszystkich należności kontrahenta, zarówno tych, 

które zostały bezpośrednio przypisane, jak i tych, 

za które kontrahent odpowiada jako osoba 

solidarnie odpowiedzialna. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi zapewniać obsługę upomnień i 

wezwań do zapłaty, w szczególności: 

a. możliwości wprowadzania upomnień 

pojedynczo lub hurtowo za pomocą 

generatora,  

b. możliwości nadawania upomnieniom 

określonych statusów w zależności od 

wykonywanej w ramach upomnienia 

W TAK/NIE** 
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operacji (rejestrowane, nadane, 

doręczone, zwrócone, anulowane), 

c. możliwości wprowadzenia daty 

wystawienia, daty doręczenia oraz notatki 

własnej dla pojedynczego upomnienia lub 

wielu zaznaczonych upomnień, 

d. możliwości prowadzenia ewidencji 

wystawionych upomnień, 

e. możliwości obsługi seryjnej upomnień, 

f. możliwości wyszukiwania upomnień po 

zadanym parametrze, 

g. możliwości wydruku upomnienia wraz z 

potwierdzeniem odbioru lub danymi 

adresatów, 

h. możliwości przypisania kosztów 

upomnienia z poziomu ewidencji 

upomnień dla jednego lub wielu 

upomnień, 

i. możliwości wygenerowania pisma 

związanego z upomnieniem na bazie 

funkcjonalności dotyczącej obsługi pism w 

systemie, 

j. możliwości wydruku ewidencji upomnień, 

k. elastyczności w sposobie numerowania, 

przyporządkowanych szat graficznych 

wydruków dla upomnień wystawionych 

dla należności danego rodzaju oraz 
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konfigurowania treści upomnienia z 

poziomu aplikacji. 

System musi zapewniać możliwość generowania 

dokumentów umorzeń, przedawnień oraz 

dokumentu rozłożenia na raty. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi zapewniać prawidłowe naliczanie 

odsetek od zaległości wraz z opcjami: 

a. możliwości wstrzymania naliczania 

odsetek w danym okresie, 

b. przywrócenia naliczania odsetek od 

wskazanego dnia, 

c. zawieszenie naliczania odsetek w wielu 

przedziałach czasowych. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi obsługiwać przesunięcia terminów 

płatności wynikające z dni ustawowo wolnych. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi ewidencjonować hipoteki i zastawy 

skarbowe. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi generować sprawozdania Rb-27S i 

RBN na podstawie zapisów księgowych. 

W TAK/NIE** 

 

 

Gospodarowanie nieruchomościami 
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System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji 

zasobu Gminy i Skarbu Państwa. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać nadanie identyfikatora 

dla pozycji zapisanych w ewidencji Gminy i Skarbu 

Państwa w zakresie działek zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać wygenerowanie raportu 

o  stanie mienia na konkretny dzień kończący 

ustalony okres sprawozdawczy (miesiąc, kwartał, 

rok). 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać wykonanie wydruku 

sprawozdania porównywalnego z odpowiednim 

zestawieniem z ewidencji środków trwałych za 

dany okres.  

W TAK/NIE** 

 

 

Ewidencja i opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i zajęcie pasa 
drogowego 

 

System musi zapewniać możliwości 

zaewidencjonowania informacji dotyczącej 

wysokości należności na dany rok, w tym 

prawidłowego naliczania odsetek za 

nieterminowe dokonanie wpłaty. 

W TAK/NIE** 
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System musi zapewniać możliwość założenia 

kartoteki podmiotowo-przedmiotowej,  w 

szczególności: 

a. wybranie grupy należności 

niepodatkowej: 

 obsługa opłaty za użytkowanie 

wieczyste,  

 obsługa opłat za dzierżawę, 

 obsługa opłat za sprzedaż 

nieruchomości, 

 obsługa opłat za przekształcenie 

prawa użytkowania, wieczystego w 

prawo własności, 

 obsługa opłat za zajęcie pasa 

drogowego, 

 obsługa opłat za służebność 

gruntową. 

b. dopisanie umowy/dokumentu 

inicjującego w wybranej grupie (aktu 

notarialnego, umowy najmu, umowy 

dzierżawy, decyzji, protokołu oraz  innych 

dokumentów skutkujących zwykle 

naliczeniem opłaty), 

c. dołączenie klientów  (strony umowy/ 

odbiorcy dokumentu) ze słownika 

klientów lub opcjonalnie uzupełnienia 

W TAK/NIE** 
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słownika brakującymi danymi, 

d. zdefiniowanie opłaty wynikającej z 

dokumentu inicjującego. 

System musi zapewniać prowadzenie kartotek 

przedmiotowo-podmiotowych w kwotach netto 

lub brutto. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi zapewniać możliwość 

przeprowadzenia ustawowej zmiany opłaty 

rocznej w formie bonifikaty z możliwością: 

a. utworzenia przypisu dla bieżącego roku 

pomniejszonego o kwotę bonifikaty lub 

wygenerowanie korekty (odpisu) w 

kartotece finansowej oraz w kartotece  

podmiotowo-przedmiotowej, 

b. zapisania informacji o bonifikacie w 

ewidencji bonifikat, 

c. tworzenia pisma o przyznanej bonifikacie 

dla wybranego kontrahenta, 

d. wydruku wykazu bonifikat w danym roku. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać porządkowanie kartotek 

za pomocą przenoszenia ich pomiędzy grupami 

należności w odniesieniu do pojedynczych pozycji 

lub wybranych podzbiorów. 

O TAK/NIE**  
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System musi umożliwiać wygenerowanie 

dokumentów należności oraz faktur i faktur 

zaliczkowych. 

W TAK/NIE** 

 

 

Koncesje na sprzedaż alkoholu  

System musi umożliwiać rejestrację nazwy i 

adresu magazynu, w którym składowany jest 

alkohol. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać uzyskanie informacji o 

liczbie punktów sprzedaży wraz z określeniem 

obrotów dla każdego typu alkoholu na potrzeby 

bieżącego określenia i kontroli limitów 

przyznawanych koncesji na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu lub poza miejscem sprzedaży ustalonych 

w drodze uchwały przez Radę Gminy. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać rejestrację zezwoleń na 

sprzedaż i wyprzedaż napojów alkoholowych, na 

podstawie danych z wniosku, w szczególności: 

a. data rejestracji, 

b. nazwa oraz typ zezwolenia, 

c. czas obowiązywania zezwolenia, 

d. automatyczne nadawanie numeru 

zezwolenia, wygenerowanego w oparciu 

o definiowany przez użytkownika szablon, 

W TAK/NIE** 
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e. pole opisowe na dodatkowe informacje 

zdefiniowane przez użytkownika 

System musi umożliwiać wygaszenie/cofnięcie 

zezwolenia z podaniem przyczyny i numeru 

decyzji wraz z opcjonalnym przeliczeniem opłaty 

do dnia wygaszenia lub anulowaniem pozostałych 

opłat. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać rejestrację oświadczeń o 

sprzedaży za rok poprzedni. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi  umożliwiać naliczenie opłat dla 

pojedynczego zezwolenia z podziałem na raty, lub 

jednorazową opłatę. 

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać tworzenie zestawień 

zbiorczych dla zezwoleń oraz ich wydruk.  

W TAK/NIE** 

 

 

System musi umożliwiać ewidencję skarg na punkt 

sprzedaży alkoholu. 

O TAK/NIE**  

System musi umożliwiać rejestrację wszystkich 

możliwych rodzajów decyzji (zwykłe, 

jednorazowe, catering). 

W TAK/NIE** 
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* „W” oznacza minimalną  funkcjonalność wymaganą na moment składania oferty. Zamawiający zweryfikuje czy system posiada wymaganą funkcjonalność 

w oparciu o załączona próbkę systemu informatycznego. Stwierdzenie braku  funkcjonalności systemów informatycznych w zakresie minimalnych wymagań 

określonych przez Zamawiającego (oznaczonych  literą „W”)  spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy jako 

niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 * „O” oznacza funkcjonalność opcjonalną, którą system może posiadać na dzień składania oferty, a posiadanie której umożliwia zdobycie dodatkowych 

punktów w ramach funkcjonalnego kryterium oceny ofert. 

**    wybrać właściwe. 

*** niewypełnienie kolumny nie skutkuje odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy; informacje w niej zawarte mają na celu ułatwienie 

weryfikacji próbki w zakresie oferowanych funkcjonalności. 

 


