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Kaniów, 24.10.2022r.

Pytania i odpowiedzi w ramach Zapytania Ofertowego z dnia 14.10.2022 r.
Pytanie 1: firma KRUKO Sp. z o.o.
Apropo wymagań oferenta, w ogłoszeniu jest napisane: "posiadają odpowiednie doświadczenie dla
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykażą prawidłowe zrealizowanie min 3
(trzech) usług lub zamówień o podobnym charakterze (w ramach wykazanej usługi tytułem spełnienia
warunku doświadczenia oczekuje się, że łączna ilość obiektów w zrealizowanych bazach będzie
wynosiła 500, a liczba zalogowanych użytkowników systemu korzystających z niego w tym samym
czasie wyniesie minimum 50 osób.)...".
Proszę o doprecyzowanie, co Państwo rozumieją przez termin "obiekty"

Odpowiedź: Obiekty, to łączna liczba podmiotów w bazie danych, przy czym, jeśli dany podmiot jest
zdefiniowany jako kupujący i sprzedawca jednocześnie, to liczymy go jako 2 obiekty.

Pytanie 2: KRUKO Sp. z .o.o.
w jaki sposób należy udokumentować ilość w/w obiektów (oprócz załącznika "WYKAZ
DOŚWIADCZENIA").

Odpowiedź: Na podstawie informacji zwartych w liście referenycjnym od klienta/ klientów.

Pytanie 3: KRUKO Sp. z .o.o.
w nawiązaniu do poprzedniej wiadomości, proszę również o odpowiedź na kolejne pytania:
- people management - jak ma wyglądać zarządzanie użytkownikami w tej platformy?

Odpowiedź: Poprosimy o doprecyzowanie pytania, ponieważ w naszej ocenie jest zbyt ogólne.

Pytanie 4: KRUKO Sp. z .o.o.
- rekordy do bazy danych - czy one zostaną udostępnione, jeśli tak to w jakiej formie?
Odpowiedź: Zakłada się, że rekordy do bazy danych będą wprowadzane przez samych
użytkowników, a jedynie weryfikowane przez administratora platformy.

Pytanie 5: KRUKO Sp. z .o.o.
Czy trzeba się integrować z innymi platformami i te dane zaimportować?
Odpowiedź: Propozycja w tym zakresie może wyjść od oferenta. Możliwość importowania
i eksportowania, czyli wymiany danych miedzy platformą i a innymi platformami, będzie
dodatkową zaletą rozwiązania.

Pytanie 6: KRUKO Sp. z .o.o.
Jak ma wyglądać sam proces tworzenia contentu bazy danych?
Odpowiedź:
Samodzielne wpisywanie użytkowników, zatwierdzane przez administratora.

