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 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, że w dn. 19.10.2020 r. wpłynęły zapytania od 
Wykonawców dotyczące zapisów do zapytania ofertowego. Poniżej podajemy treść pytań  
i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania. 

  

1. Prosimy o podanie ile płatności elektronicznych krajowych w tym  wysokokwotowych Sorbnet  
(powyżej 1 mln) Zamawiający zrealizował w okresie ostatnich 12 mcy  

Informacja w podziale na lata znajduje się na stronie 52 zapytania ofertowego.  

2. Proszę o informację ile płatności płacowych Zamawiający realizuje każdego miesiąca ( średnia w 
okresie ostatnich 12 mcy) 

Informacja w podziale na lata znajduje się na stronie 52 zapytania ofertowego. Przelewy 
płacowe zostały zawarte w liczbie realizowanych przelewów. 

3. Proszę o informację o ilości wpłat za okres ostatnich 12 mcy 

Ilość wpłat w podziale na lata znajduje się na stronie 52 i 53 zapytania ofertowego. 

4. Proszę o podanie wielkości wpłat – minimalna kwota wpłaty/maksymalna kwota wpłaty. 

Minimalna kwota wpłaty – 1 zł 

Maksymalna kwota wpłaty – nieokreślona 

5. Czy wpłaty zawierają bilon? Jeśli tak proszę o wskazanie % bilonu w całości wpłaty 

Kwoty wpłaty zawierają bilon. Zamawiający nie dysponuje wnioskowanymi statystykami. 

6. Jak często Zamawiający wpłaca bilon w okresie 12 miesięcy 

Często – przynajmniej kilka razy w tygodniu. 

7. Czy wpłaty może Zamawiający dokonywać przez urządzenia wpłatomatu? 

Dopuszcza się, w drodze wyjątku, korzystanie z funkcji wpłatomatu. 

8. Czy wpłaty może Zamawiający dokonywać przez Wrzutnię – wpłaty zamknięte? 

Tak. 
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 9. Czy wpłaty może Zamawiający dokonywać przez Operatora Zewnętrznego – wpłaty zamknięte? 

Wpłaty zamknięte Zamawiający chce dokonywać wyłącznie do banku obsługującego 
Zamawiającego. 

10. Czy Zamawiający dopuszcza przyjmowanie wpłat/ płatności przy użyciu terminali płatniczych? 

Zapytanie ofertowe nie dotyczy zapytania na zakup i obsługę terminali płatniczych. 

11. Czy Wypłaty Zamawiający może dokonywać kartą wydaną do rachunków Zamawiającego ? 

Tak – tylko dla ograniczonego kręgu osób. 

12. Prosimy o informację czy wypłaty gotówkowe mogą być realizowane w formie czeków 
elektronicznych- dyspozycje wypłaty składane poprzez system bankowości elektronicznej są 
powszechnie stosowaną formą wypłaty gotówkowej. Wypłata odbywałaby się m.in. za 
okazaniem dowodu osobistego. Dane o transakcji wypłaty gotówkowej są dostępne w systemie 
bankowości elektronicznej  

Jeżeli chodzi w pytaniu o tzw. autowypłatę to tak. 

13. Czy możliwa jest obsługa gotówkowa przez Operatora Zewnętrznego np. PUNKT Kasowy/ 
Poczta Polska 

Nie 

14. Prosimy o podanie informacji czy posiadacie Państwo miejsce w swoim budynku na 
prowadzenie Punktu Kasowego 

Nie 

15. Prosimy o podanie ceny za mkw oraz wielkość każdego z pomieszczeń przeznaczonych na 
prowadzenie Punktu Kasowego lub miesięcznego kosztu najmu lokalu- niezbędny do 
oszacowania oferty ( jeśli na wcześniejsze pytania padła odpowiedź pozytywna) 

Nie dotyczy 

16. Proszę o podanie wyposażenia jeśli jest (meble/narzędzia/kasy/kasy pancerne/alarm/sprzęt) 
takiego pomieszczenia przeznaczonego na PK 

Nie dotyczy 
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 17. Czy w punkcie Kasowym Wykonawca będzie mógł przyjmować wpłaty obce (np. opłaty za 
energie elektryczną czy prąd)? 

Nie dotyczy 

18. Czy punkt Kasowy ma być 1 czy 2 stanowiskowy 

Nie dotyczy 

19. W jakich godzinach ma być czynny Punkt Kasowy 

Nie dotyczy 

20. Proszę o informację ilu użytkowników po Państwa stronie będzie korzystało z dostępu do 
bankowości elektronicznej Banku obsługującego? 

Minimalna liczba korzystających z bankowości elektronicznej wynosi 20 osób. 

21. Prosimy o informację z jakiego systemu finansowo-księgowego korzysta Zamawiający i 
udostępnienie przykładowego plik. 

Zamawiający korzysta z autorskiego oprogramowania f-k. Wymogi dotyczące współpracy  
z systemem f-k zawarto w zapytaniu ofertowym, w szczególności na stronach od nr 7 do nr 43 
zapytania ofertowego. 

22. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zgodnie z pkt VIII oczekuje w cyklach miesięcznych 
faktury na podstawie której zostanie dokonana płatność – ryczałt miesięczny zgodnie ze 
złożoną ofertą?  

Tak 

23.   Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 30.10.2020br. 

 Termin składania ofert został określony na stronie nr 45 zapytania ofertowego. 

 


