
Opis Przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania dla systemu SAP 6.00EHP8 wraz 

z usługą Maintenace, wspierającego obsługę pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla około 750 

osób zatrudnionych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

Dostarczone narzędzie powinno umożliwiać kompleksową obsługę w SAP wszystkich wymaganych 

procesów (Pracodawca-Osoba zatrudniona-Instytucja Finansowa) zgodnie z ustawą z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, innymi obowiązującymi przepisami prawa 

oraz standardami wypracowanymi przez Grupę Roboczą NFOŚiGW ds. PPK i pozwalać realizować w 

szczególności następujące zadania:  

 Automatyczne zarządzanie uczestnictwem w PPK osób zatrudnionych w NFOŚiGW. 

 Automatyczne generowanie zdarzeń dot. PPK oraz monitorowanie terminów realizacji zadań. 

 Ewidencję i zarządzanie deklaracjami dot. PPK osób zatrudnionych wraz ze statusami ich 
podpisania. 

 Przechowywanie i administrowanie danymi osobowymi zgodnie z przepisami RODO. 

 Obsługę wniosków o wypłatę transferową.  

 Obsługę wniosków o zwrot składek. 

 Bezpieczną komunikację z Instytucją Finansową w obszarze zdarzeń, przekazywanych składek 

i ich korekt oraz w zakresie wysyłki i odbioru pakietów (plików) transmisji danych. 

 Rozliczenie składek na PPK na liście płac, ich zaksięgowanie oraz wyszczególnienie kwot 
przekazanych do Instytucji Finansowej na pasku płacowym. 

 Generowanie raportów związane z bieżącym realizowaniem poszczególnych spraw dot. PPK. 
 

W ramach złożonej oferty Zamawiający oczekuje, że będzie ona zawierała koszt zakupu licencji oraz 

wdrożenia rozwiązania wraz z usługą Maintenace (wsparcie, aktualizacja produktu, dostosowanie do 

zmian prawnych) dla zamawianego narzędzia, na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. 

Na mocy Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) Dostarczenia licencji do narzędzia zapewniającego obsługę i automatyzację procesów PPK w SAP 

umożliwiające realizacje następujących zadania: 
a. Automatyczne zarządzanie uczestnictwem w PPK osób zatrudnionych w NFOŚiGW. 
b. Automatyczne generowanie zdarzeń dot. PPK oraz monitorowanie terminów realizacji zadań. 
c. Ewidencję i zarządzanie deklaracjami dot. PPK osób zatrudnionych wraz ze statusami ich 

podpisania. 
d. Przechowywanie i administrowanie danymi osobowymi zgodnie z przepisami RODO. 
e. Obsługę wniosków o wypłatę transferową.  
f. Obsługę wniosków o zwrot składek. 
g. Bezpieczną komunikację z Instytucją Finansową PKO TFI w obszarze zdarzeń, przekazywanych 

składek i ich korekt oraz w zakresie wysyłki i odbioru pakietów (plików lub API) transmisji 
danych. 

h. Rozliczenie składek na PPK na liście płac oraz ich zaksięgowanie. 
i. Generowanie raportów związane z bieżącym realizowaniem poszczególnych spraw dot. PPK. 

2) Wdrożenie produktu poprzez: 
a. Dostosowanie obecnego systemu HR: 
b. Dostosowanie not PPK dostarczonych przez SAP w SAP HR-PL 
c. Dostosowanie składników wzorcowych PPK dostarczonych przez SAP 
d. Schemat rozliczenia listy płac -dostosowanie schematu w zakresie dostarczonych przez SAP 

funkcji PPK 
e. Konfiguracja księgowania składników PPK po stronie SAP HR. 
f. Wgranie transportów z rozwiązaniem 



g. Konfiguracji dostarczonego produktu PPK: 
h. Wsparcia użytkowników oraz szkolenia: 
i. Dostarczenie instrukcji użytkownika oraz administratora  
j. Wsparcie przy starcie produktywnym 9.04.2021  

3) Usługę Wsparcia Producenckiego dla dostarczonego oprogramowania poprzez: 
a. Dostęp do nowych wersji narzędzia, 
b. Dostęp do publikowanych korekt (patch) narzędzia, 
c. Dostęp do informacji o sposobie instalacji nowych wersji i korekt oraz opisu ewentualnych 

nowych opcji konfiguracji narzędzia, 
 


