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Wymagania dodatkowe 

 

I. Minimalne wymagania jakie musi spełniać  platforma informatyczna do zarządzania 

zakupami: 

1. Testowe dane autoryzacyjne  oraz środowisko testowe platformy zakupowej dostępne dla 

Zamawiającego do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty lub upłynięcia  terminu 

związania ofertą. Złożone za  ich pomocą zamówienia (zlecenia)  nie stanowią 

zobowiązania którejkolwiek ze stron do ich realizacji. Brak podania  w formularzu 

oferty danych autoryzacyjnych będzie równoznaczny z brakiem oferowania 

platformy zakupowej. 

2. Wymagania ogólne: 

a) Aplikacja typu online.  

b) Autoryzacja  Zamawiającego za pomocą loginu i hasła. Możliwość zmiany hasła  

z poziomu Zamawiającego. 

c) Możliwość predefiniowania kilku adresów dostawy (zgodnie ze złożoną ofertą 

Wykonawcy) – z poziomu Zamawiającego lub administratora platformy. 

d) Oferta kontraktowa – produkty wymienione w specyfikacji cenowej posiadają 

ceny zgodne ze złożoną ofertą. Produkty kontraktowe są oznaczone w sposób 

umożliwiający ich odróżnienie (od produktów pozakontraktowych) podczas 

składania zamówienia (np. dodatkowy opis, ikona lub możliwość wyfiltrowania 

wyłącznie do produktów kontraktowych). 

3. Składanie zamówień minimum dwuetapowe: 

a) Etap 1: wyszukiwanie i gromadzenie produktów w koszyku - z możliwością 

przerwania, zapisania i kontynuowania.  Procedura zapisania koszyka może być 

bezpośrednia lub pośrednia (np. poprzez funkcję eksportu i importu). 

b) Etap 2: złożenie skompletowanego zamówienia, automatycznie uzyskiwane 

potwierdzenie złożenia zamówienia mailem na adres skojarzony z kontem 

Zamawiającego. 

4. Możliwości eksportu danych, statystyczne: 

a) Możliwość eksportu pozycji koszyka do pliku .csv (lub .xls, .txt,  rozdzielany 

znakiem lub ze stałą szerokością, itp.) lub wygenerowania pliku .pdf zawierającego 

minimum następujące dane: nazwa towaru, ilość, cena jednostkowa, wartość.  

b) Możliwość eksportu pozycji złożonego zamówienia do pliku .csv (lub .xls, .txt,  

rozdzielany znakiem lub ze stałą szerokością, itp.) zawierającego minimum 

następujące dane:  nazwa towaru, ilość, cena jednostkowa, wartość. 

c) Możliwość generowania raportu – spisu  zamówień z zadanego przedziału czasowego 

zawierającego minimum następujące dane: data zamówienia, oznaczenie porządkowe 

zamówienia (np. nr), wartość łączna zamówienia. Raport  eksportowalny do pliku  

.csv (lub .xls, .txt,  rozdzielany znakiem lub ze stałą szerokością, itp.) 

d) Możliwość generowania raportu – spisu  zamówionych produktów z zadanego 

przedziału czasowego zawierającego minimum następujące dane: nazwę produktu, 

sumaryczną zamówioną ilość, sumaryczną wartość. Raport eksportowalny do pliku  

.csv (lub .xls, .txt,  rozdzielany znakiem lub ze stałą szerokością, itp.)  

  



Załącznik 1 C 

Zał. 1C – Wymagania dodatkowe dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz artykułów higienicznych  

dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.23.2018) 

 
Strona 2 z 2 

 

II. Wymagania dotyczące zestawu próbek oraz  oferowanego asortymentu  

1. Koszty związane z przygotowaniem zestawu próbek, użytych w nim 

produktów oraz jego dostarczeniem ponosi Oferent. Oferenci, których oferty 

nie zostały wybrane mogą odebrać zestawy próbek w ciągu 7 dni od 

podpisania umowy. Zestaw próbek złożony przez Oferenta, z którym zawarto 

umowę nie podlega zwrotowi. Brak złożenia kompletnego próbnika skutkuje 

odrzuceniem oferty jako niezgodnej z wymaganiami. 

2. Zestaw próbek musi zawierać 15 (piętnaście) elementów – po jednej sztuce  

(wskazanej jednostki miary) asortymentu wyróżnionego  w specyfikacji cenowej 

(załącznik 1B) w kolumnie „Uwagi”, tj.: 

L.p. 

Pozycja 

z zał. 

1B 

Nazwa Uwagi 

1 7 Długopis ekstremalny wymagana próbka wraz z kartą produktu 

2 20 Dziurkacz biurowy wymagana próbka wraz z kartą produktu 

3 32 Foliopis cienki wymagana próbka wraz z kartą produktu 

4 33 Foliopis gruby wymagana próbka wraz z kartą produktu 

5 68 Ofertówka   A4  - miękka                                                                                                                                                                                                                                                                                        wymagana próbka wraz z kartą produktu 

6 75 Papier do kserokopiarki A4 wymagana próbka wraz z kartą produktu 

7 78 Papier toaletowy duży wymagana próbka wraz z kartą produktu 

8 79 Papier toaletowy duży wymagana próbka wraz z kartą produktu 

9 80 Papier toaletowy mały wymagana próbka wraz z kartą produktu 

10 86 Przekładki do segregatora kartonowe A4  wymagana próbka wraz z kartą produktu 

11 90 Ręczniki papierowe składane wymagana próbka wraz z kartą produktu 

12 97 Segregator A-4, szeroki wymagana próbka wraz z kartą produktu 

13 127 Worek polipropylenowy wymagana próbka (bez karty produktu) 

14 128 Worki na śmieci 120l wymagana próbka (bez karty produktu) 

15 139 Zszywacz biurowy 30 wymagana próbka wraz z kartą produktu 

 

3. Zestaw próbek musi zawierać  karty produktu przetłumaczone w razie 

konieczności na język polski (dla pozycji 127 i 128 karta produktu nie jest 

wymagana).  

4. Zestaw próbek powinien być oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację 

Wykonawcy, a zawarte w nich karty produktów potwierdzone przez Wykonawcę  

(opieczętowane i parafowane). 

5. W przypadku Wykonawcy, z którym Zamawiający, w wyniku dokonanego 

wyboru, podpisze umowę na realizację zamówienia  próbnik do czasu zakończenia 

umowy stanowić będzie wzornik oferowanego i dostarczanego asortymentu.  
 


