
Przed złożeniem oferty zgodnej z zapytaniem ofertowym ZGK/ZO/03-1/2021, prosimy o 

odpowiedź na poniższe pytania, gdyż pozwoli to nam dokładnie dobrać jej parametry i 

zoptymalizować koszty. 

  

1. Co w praktyce oznacza import dokumentów z innych modułów do modułu finansowo-

księgowego? Kto sprawdza prawidłowość tego importu? Kto odpowiada za jego 

poprawność? 

ODP. Spółka pracuje na jednym systemie informatycznym, w związku z tym 

wszystkie moduły są ze sobą powiązane. W każdym module są zdefiniowane zasady 

dekretacji dokumentów do systemu finansowo-księgowego (FK). Jest to w pełni 

zautomatyzowane. W przypadku błędów (np. nieprawidłowego nr konta, braku 

zbilansowanych kwot WN-MA), system FK nie pozwala zaksięgować dokumentu. 

2. Ile dokumentów wprowadza Zleceniodawca do Registratury oraz jakie dokumenty 

wprowadza Zleceniobiorca ? 

ODP. Zleceniodawca wprowadza do systemu dokumenty zakupu (bez ich dekretacji i 

księgowania; moduł FK), faktury sprzedażowe (bez księgowania; 4 moduły 

sprzedażowe), listy płac (moduł płacowy) oraz raporty kasowe (moduł FK). 

Zleceniobiorca księguje wszystkie wprowadzone dokumenty oraz pozostałe dowody 

księgowe m.in. wyciągi bankowe, listy płac, polecenia księgowania. 

3. Co oznacza sformułowanie ewidencjonowanie dokumentów? Wprowadzanie ich, czy 

księgowanie?  

ODP. Ewidencjonowanie dokumentów oznacza wprowadzanie ich do systemu. Za ich 

księgowanie odpowiada Zleceniobiorca. 

4. Rozumiemy, że dokumenty sprzedaży, magazynowe, dotyczące wynagrodzeń i 

ubezpieczeń społecznych są wprowadzane przez Zleceniodawcę – kto odpowiada za 

poprawność wprowadzonych danych? Kto odpowiada za zaksięgowanie tychże 

dokumentów? 

ODP. Za poprawność wprowadzonych faktur sprzedażowych odpowiada dział 

sprzedaży , za poprawność wprowadzonych dokumentów magazynowych odpowiada 

osoba prowadząca magazyn (po stronie Zleceniodawcy) przy czym Zleceniobiorca w 

momencie rozksięgowywania dokumentów magazynowych prowadzi kontrolę 

(system nie pozwala zamknąć magazynu jeśli dane w modułach FK i Magazyn się nie 

zgadzają). 

5. Czy istnieje system obiegu dokumentów? Skąd wiadomo, że wszystkie dokumenty 

zostały przekazane do księgowania? Kto odpowiada za prawidłowość procesu jeśli 

poszczególne komórki nie dostarczą dokumentów na czas? 

ODP. Wszystkie dokumenty przychodzące (faktury sprzedaży oraz pozostała) są 

rejestrowane w module F-K w Registraturze. Wydział Ekonomiczny pilnuje by 

wszystkie dokumenty zostały przekazane do działu księgowago. 

6. Jaki jest zakres indywidualnych raportów wspomnianych w punkcie 1 pozycja 6, ich 

szablony oraz częstotliwość? 

ODP. 

7. Jeśli zleceniodawca podejmuje decyzję o kwalifikacji dokumentów to kto za to 

odpowiada? 

ODP. Osoba wykonująca czynności kontrolne zarówno w zakresie merytorycznym, 

jak i formalno-rachunkowym odpowiada za kwalifikację wydatków. Wskazane jest 

jednak bieżące analizowanie zapisów w celu ograniczenia występowania błędów. 



8. Jak często mają być przygotowywane zestawienia obrotów i sald i jak często są 

potwierdzane są salda z kontrahentami? 

ODP. Salda systemowo są uzgadniane na koniec roku obrotowego (koniec roku). To 

samo dotyczy zestawienia obrotów i sald. 

9. Jak często zleceniobiorca ma dostarczać zestawienie rozrachunków i czy system ma 

funkcjonalność, która pozwala takie zestawienie wygenerować? 

ODP. 

10. Czy na dzień rozpoczęcia współpracy ze Zleceniobiorcą przewidywane są jakieś 

nierozliczone pozycje w rozrachunkach a jeśli tak, to poprosimy o oszacowanie ich 

ilości? 

11. Czy program ZSI ma opcję generowania zestawień INTRASTAT?  

ODP. Nie dotyczy naszej Spółki – nie prowadzimy transakcji wewnątrzunijnych. 

12. Jak często robione są audyty podatkowe, jaki jest ich zakres, czas trwania oraz kto je 

przeprowadza? 

ODP. Do tej pory nie były przeprowadzane żadne audyty podatkowe. Kontrole w tym 

zakresie dotyczyły wyłącznie podatku VAT w związku z rozliczaniem zwrotów 

spowodowanych rozliczaniem inwestycji. 

13. Ile jest mw. rocznie raportów do GUS i ZUS i innych instytucji oraz jaka jest ich 

częstotliwość? 

ODP. Ilość i częstotliwość raportów nie odbiega od standardu dla przedsiębiorstw o 

podobnym charakterze działalności. 

14. Poprosimy o określenie zakresu (szablonów) i częstotliwości wykonywania raportów z 

ksiąg, wspomnianych w punkcie 4 pozycja 3. 

ODP. Na chwilę obecną oprócz kwartalnych zestawień bilansowych i RZiS oraz 

wyników na sprzedaży nie ma określonych cyklicznych częstotliwości generowania 

raportów. Są one generowane w oparciu o przyjęte zestawienia standardowe w miarę 

potrzeb. 

15. Czy system da się dostosować do wymagań raportowania Zleceniodawcy, 

wymienionych w punkcie 4 pozycja 3? 

ODP. System ZSI posiada moduł umożliwiający sporządzanie analiz w zakresie 

oczekiwanym przez użytkownika. 

16. Jaki jest zakres i częstotliwość dostarczania danych wejściowych do Wydziału 

Ekonomicznego wspomnianych w punkcie 4 pozycja 4? 

ODP. Docelowym jest opracowanie systemowego zamykania obiegu dokumentów 

dotyczących miesiąca, który umożliwi generowanie raportów oceniających 

efektywność prowadzonej działalności. W zakresie dostępu do danych analitycznych, 

pożądane jest bieżące księgowanie zatwierdzonych dokumentów.  
 


