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DLiUT.260.13.2020                                                                 Ostrów Mazowiecka, 16-03-2020r.  

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę sprzętu informatycznego. 

 
 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej 
(07-300) przy ulicy Bolesława Prusa 66 (dalej: „ZGK”), działając jako Zamawiający, informuje, iż do dnia 
16 marca 2020 roku potencjalni Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami dotyczącymi treści zawartej w 
niniejszym zapytaniu ofertowym. Poniżej, ZGK, wraz z udzielonymi odpowiedziami, udostępnia ich 
treść: 

PYTANIE: W punkcie 28 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oczekują Państwo 
współdzielenia informacji o umowach, zleceniach, danych klienta z działami księgowości i windykacji a 
w punkcie 32 wydruku kwitu wagowego do którego także niezbędne są informacje z obecnego systemu.  
Prosimy zatem o potwierdzenie, że posiadane przez Państwa systemy mają możliwość współdzielenia 
informacji i możliwość importu oraz eksportu danych, a także, że gwarancyjną Państwo współpracę 
dostawcy Państwa systemu w zakresie współdzielenia danych, lub udostępniania ich w uzgodnionych 
strukturach. Prosimy o podanie nazwy dostawcy obecnego rozwiązania informatycznego. 
ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający informuje, iż co do zasady posiadany system informatyczny umożliwia migrację danych 
w opisywanym zakresie. Obecnie posiadane rozwiązanie informatyczne: Schenk 6.1. 
 
 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż w związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem 
koronawirusem SARS-COV-2, ofertę w niniejszym zapytaniu ofertowym należy złożyć wyłącznie w 
formie elektronicznej na adres: zamowienia@gkostrow.pl, w terminie 17 marca 2020roku, w 
godzinach 15:30 – 16.00. Instytucja Zamawiającego funkcjonuje w dni robocze, w godzinach od 7.00 
do 15.00. Złożenie oferty przez Wykonawcę umożliwi zapewnienie pełnej konkurencyjności. 
Wiadomości zawierające oferty Wykonawców zostaną odebrane dnia następnego, tj. 18 marca 2020 
roku, po godzinie 7.00. 
 

Do wszystkich Oferentów                             
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