
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym  

Znak: DZP-BP.262.69.2020 

 

Opis przedmiotu dialogu technicznego 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Zakup systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji w Agencji Mienia Wojskowego wraz z 
pomocą i wsparciem technicznym oraz  merytorycznym dla jego użytkowników  w zakresie wdrożenia i 
prowadzenia systemu. 

Minimalna wymagania odnośnie funkcjonalności systemu: 

- w obszarze funkcjonalnym, system: 

1. umożliwia otwieranie procesów rekrutacyjnych bez limitu; 

2. umożliwia tworzenie własnych etapów rekrutacji; 

3. umożliwia powiadamianie kandydatów o spotkaniu e-mailem oraz / lub poprzez sms; 

4. umożliwia automatyczne odwołania spotkania przez kandydata mailowo lub/ oraz smsem; 

5. automatycznie publikuje ogłoszenia w BIP (wymóg konieczny), na pracuj.pl i/lub innych portalach 
oraz własnych szablonach strony Agencji; 

6. umożliwia nadawanie notatek kandydatom; 

7. gwarantuje komunikację mailową i sms-ową pomiędzy użytkownikami systemu,  

8. umożliwia automatyczne podziękowanie za złożenie aplikacji; 

9. daje możliwość tworzenia własnych szablonów wiadomości na poszczególnych etapach; 

10. daje możliwość tworzenia własnych pytań obowiązkowych i nieobowiązkowych; 

11. umożliwia dodawanie plików do systemu w formatach powszechnie stosowanych; 

12. umożliwia przesyłanie kandydatów do osób niebędących użytkownikiem systemu  szyfrowanym 
połączeniem z koniecznością potwierdzenia odbioru hasłem; 

13. udostępnia historię komunikacji z kandydatem w jednym miejscu 

14. automatycznie identyfikuje kandydatów, którzy aplikują kolejny raz na to samo stanowisko lub 
biorą udział w wielu procesach jednocześnie 

- w obszarze raportowania, możliwość generowania następujących raportów: 

1. liczba i etap rekrutacji w podziale na statusy. 

2. efektywność kanałów pozyskiwania kandydatów. 

3. liczba kandydatów na poszczególnych etapach. 

4. podgląd liczby rekrutacji przypisanych do konkretnych rekruterów, jednostek organizacyjnych 
AMW;  

5. możliwość generowania raportów do Excela 

- w obszarze bezpieczeństwa, system: 

1. posiada narzędzia dostosowane do aktualnych wymogów prawnych, dostawca zapewnia stałą 
aktualizację i darmowe aktualizacje w czasie realizacji usługi 

2. spełnia obowiązek informacyjny dla kandydata (szablony klauzule, zgody) 

3. realizuje prawa kandydata tj.: sprostowanie danych, usuwanie danych, ograniczenie 
przetwarzania danych 

4. weryfikuje i monitoruje czas przetwarzania danych kandydatów   

 

Zamawiający planuje wykorzystanie aplikacji przez okres maksymalnie 36 miesięcy. 

Płatność: miesięczna  


