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SPECYFIKACJA E-PUBLICZNEGO DORADCY 
 
 

1 Liczba postępowań powyżej kwot unijnych: 
 

 
Brak limitu 

 

2 Liczba postępowań w przedziale od 30 000 euro do kwot unijnych: 
 

 
Brak limitu 

3 Liczba postępowań do 30 000 euro Brak limitu 
 

4 Wsparcie techniczne Zamawiającego od poniedziałku do piątku w 
godzinach: 

8:00-16:00 
 

5 Wsparcie techniczne Wykonawców od poniedziałku do piątku w 
godzinach: 

8:00-16:00 
 

6 Możliwość przesłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej bezpośrednio po wprowadzeniu danych do oferowanego 
systemu: 

 
Tak 

7 Możliwość wycofania oferty za pomocą udostępnionego formularza: Tak 
 

8 Możliwość zmiany oferty za pomocą udostępnionego formularza: Tak 
 

9 Udostępniony formularz do komunikacji pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcami 

 
NIE 

10 Maksymalny rozmiar plików udostępnianych jednorazowo w systemie 
przez Zamawiającego w ramach postępowania:  

 
128 MB 

11 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych przez Wykonawcę: 
 

 
128 MB 

12 Utrzymanie archiwum postępowań i możliwość pobrania plików z 
archiwum przez Zamawiającego i osoby trzecie  

TAK, cały okres trwania umowy i 
1 rok po jej wygaśnięciu. 

13 Czas uruchomienia systemu od momentu podpisania umowy  Natychmiast, w dniu podpisania 
umowy. 

14 Szkolenie dla pracowników Zamawiającego w jego siedzibie, w zakresie 
obsługi systemu 

 
Tak 

15 Czas usunięcia awarii systemu 7 dni 

16 Liczba użytkowników Zamawiającego:  Możliwość wykupienia dostępów 
w zależności od potrzeb. 

17 Liczba certyfikatów niekwalifikowanych służących od odszyfrowywania 
ofert:  

 
N/D 

18 Możliwość dokonania rankingu ofert w systemie w przypadku kryteriów 
wymiernych: 
 
 

 
Tak 

19 Możliwość złożenia oferty za pośrednictwem systemu przez 
Wykonawcę zagranicznego: 
 

 
Tak 
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20 Tryby postępowania o udzielenie zamówienia obsługiwane przez 
oferowany system: 

Przetarg nieograniczony i 
cywilny, wolna ręka, zapytanie 

ofertowe, zasada 
konkurencyjności. 

21 Możliwość doszkalania pracowników w trakcie trwania umowy  
Tak 

22 Możliwość otwarcia ofert (ich odkodowawnia) za pomocą jednej 
czynności/ aktywności Zamawiającego bez konieczności 
odszyfrowywania każdego z plików składających się na ofertę z osobna 

 
Tak 

23 Możliwość wprowadzania danych do systemu w trybie roboczym w 
trakcie kilku kolejnych sesji bez konieczności ich natychmiastowej 
publikacji 

Tak 

24 Możliwość dzielenia zamówienia na części i konfiguracji parametrów 
(kryteriów, warunków) dla poszczególnych części zamówienia 

 
Tak 

25 Możliwość złożenia oferty z podziałem na część jawną i niejawną 

(objętą tajemnica przedsiębiorstwa) 

 
Tak 

26 Generowanie informacji z otwarcia ofert, protokołów z postępowania - 
zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami 

Tak 

27 Opracowanie zapisów siwz w zakresie dotyczącym systemu  
Tak 

28 Automatyczna publikacja (pobieranie danych) w postępowaniach o 
wartości szacunkowej do kwot unijnych w Biuletynie Zamówień 
Publicznych 

 
 

Tak 

29 Czy występuje opłata aktywacyjna 

 

Nie 

30 Możliwość weryfikacji złożonych podpisów elektronicznych na ofertach  
Nie 

31 Możliwość docelowego połączenia z Platformą E-Zamówienia 
(platformą przygotowywaną przez Ministerstwo Cyfryzacji) 

 
Tak 

32 Wdrożone w ramach systemu zabezpieczenia antywirusowe (w tym 
automatyczne skanowanie antywirusowe ofert i załączników 
dodawanych do systemu) i rozwiązania przeciw atakom hakerskim 

Nie 

33 Wdrożone w ramach systemu wymagania RODO ( w tym mi.in. 
możliwość generowania raportów z przetwarzania i umożliwienia 
tworzenia dokumentów pseudonimizowanych) 

 
Nie 

34 Możliwość generowania raportów Tak 

35 Możliwość udostępniania ofert na wniosek  użytkownikom 
zewnętrznych 

 
Tak 

36 Możliwość automatycznej obsługi wielopakietowych postępowań 
poprzez tworzenie dokumentów pomocniczych w sposób pozwalający 
na automatyczne wyliczenie rankingu dla każdej z części 

Tak 

37 Możliwość odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy na każdym 
etapie postępowania i odrębnie dla każdej części 

Tak 

 
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
 
Mateusz Wiśniowski | m.wisniowski@wgpr.pl | +48 506 965 310 

mailto:m.wisniowski@wgpr.pl

