
Lista zmian: 

Zapytanie ofertowe 

Usuwa się zapis „a) w zakresie zdolności ekonomicznej tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie 

mniejszą niż 200 000 złotych” oraz zapis dotyczący przedstawienia „- dokumentów potwierdzają-

cych, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dzia-

łalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000 złotych”. 

 

Załącznik nr 1 - usuwa się analogiczny zapis dot. odpowiedzialności cywilnej. 

 

Załącznik nr 3 – Wykaz wymaganych funkcjonalności 

 

Poz. 66 Zmiana zapisu „System musi umożliwiać automatyczny eksport i import wyników 

zdefiniowanego zestawienia bezpośrednio do uprzednio zdefiniowanego szablonu xls, zawierającego 

np.: tabele, tabele przestawne, funkcje, wykresy, makra.” na „System musi umożliwiać automatyczny 

eksport i import wyników zdefiniowanego zestawienia bezpośrednio do uprzednio zdefiniowanego 

szablonu xls lub szablonu wewnętrznego wbudowanego w system narzędzia raportów zawierającego 

np.: tabele, tabele przestawne, funkcje, wykresy, makra”. 

 

Poz. 67 Zmiana zapisu „System musi umożliwiać automatyczny eksport wyników zdefiniowanego 

zestawienia bezpośrednio do uprzednio zdefiniowanego szablonu doc.” na „System musi umożliwiać 

automatyczny eksport wyników zdefiniowanego zestawienia bezpośrednio do uprzednio 

zdefiniowanego szablonu .doc lub szablonu wewnętrznego wbudowanego w system narzędzia 

raportów”. 

 

Poz. 242 Zmiana zapisu „System musi posiadać możliwość rejestrowania wybranych pism 

generowanych dla studentów. System musi umożliwiać użytkownikowi systemu dokonania wyboru 

podczas uruchomienia wydruku, czy nadać numer rejestru czy nie.” na „System musi posiadać 

możliwość rejestrowania wybranych pism generowanych dla studentów. System musi umożliwiać 

użytkownikowi podgląd wydruku (bez nadania numeru) oraz wykonanie wydruku (podczas wydruku 

jest możliwość nadania numeru).” 

 

Poz. 247 Zmiana zapisu „Podczas definiowania zestawień, system musi dawać użytkownikowi 

możliwość wyboru dowolnych pól do których posiada uprawnienia” na „Podczas definiowania 



zestawień, system musi dawać użytkownikowi możliwość wyboru danych (kierunków, studentów, 

toków itd.) i modułów (dziekanat, czesne itd.) do których użytkownik posiada uprawnienia.” 

 

Poz. 259 Zmiana zapisu „Definiując słownik zawierający listę przedmiotów, system musi dawać 

możliwość określenia sugerowanej sali w jakiej dany przedmiot powinien być realizowany. 

Informacja ta musi być powiązana z planowaniem siatki godzinowej dla danego przedmiotu” na 

„Podczas układania planów zajęć system musi dawać możliwość określenia typu sugerowanej sali w 

jakiej dany przedmiot powinien być realizowany.” 

 

Poz. 350 Zmiana zapisu „System musi posiadać możliwość sortowania widoku planu zajęć wedł ug 

następujących kryteriów: sale, grupy, supergrupy, wykł adowca, przedmiot, status, godziny, siatka 

godzin, środki trwał e, sale dydaktyczne, forma zajęć, dni, język” na „System musi posiadać 

możliwość sortowania widoku planu zajęć wedł ug następujących kryteriów: sale, grupy, wykł adowca, 

przedmiot, status, godziny, siatka godzin, środki trwał e, sale dydaktyczne, forma zajęć, dni, język”. 

 

Poz. 468 Zmiana zapisu „Opracowanie procedur i import danych do systemu oraz weryfikacja 

przeniesionych danych. Wykonawca musi zapewnić peł en dostęp do danych” na „Opracowanie 

procedur i import danych do systemu oraz weryfikacja przeniesionych danych. Zamawiający musi 

zapewnić peł en dostęp do danych.” 

 


