Wnioskodawca w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie oraz
niejednokrotnie w oparciu o kontakt z odpowiednim
Realizatorem tworzy wersję elektroniczną wniosku na
wymaganą dostawę / usługę w stosownej grupie materiałowej
przypisanej do realizacji przez Branżystów danego Realizatora.
Wnioskodawca winien podać ilości i wartości przedmiotu
zamówienia, określić koszty i ich sposób dekretacji, oraz podać
wszelkie inne istotne i wymagane informacje konieczne dla
poprawnej jego realizacji.

Cofnięcie wniosku do Wnioskodawcy w celu dokonania
poprawy, uzupełnienia

Wnioskodawca

Utworzenie wniosku na dostawę/usługę
w wersji elektronicznej w systemie SAP

Zatwierdzenie wniosku przez wnioskodawcę powoduje iż
elektroniczna postać dokumentu jest widoczna przez
pracowników Sekcji Ewidencji i Rozliczeń

Zatwierdzenie gotowej elektronicznej
wersji wniosku w SAP

Sekcja Ewidencji i Rozliczeń
Weryfikacja pod względem formalnym – Sprawdzanie poszczególnych
informacji podanych we wniosku – przedmiotu zakupu czy usługi i
racjonalnego przypisanie do niego grupy przedmiotowej, ilości,
orientacyjnych cen, źródeł finansowania, danych adresowych,
numerów CPV, opisów przedmiotu, istotnych informacji do umowy lub
postępowania, zaproponowanego dostawcy lub wykonawcy itd.

Weryfikacja elektronicznej wersji
wniosku

Wniosek nie zweryfikowany – błędny
pod względem formalnym

Wniosek zweryfikowany – poprawny
pod względem formalnym

Sekcja Dostaw i Sekcja Usług
Weryfikacja elektronicznej wersji wniosku
przez Branżystę

Wniosek nie zweryfikowany – błędny
pod względem technicznym

Weryfikacja pod względem technicznym – Sprawdzanie
przez Branżystę poszczególnych informacji podanych we
wniosku z punktu widzenia możliwości dokonania zakupu
czy realizacji usługi

Wniosek zweryfikowany – poprawny
pod względem technicznym

Wnioskodawca

Kontroling

Drukowanie wniosku
Sprawdzenie zgodności dekretacji
wniosku
Wersja papierowa zapotrzebowania

wniosku

Wersja elektroniczna zapotrzebowania

Sekcja Ewidencji i Rozliczeń
Uruchomienie i przekazanie Branżyście do realizacji elektronicznej
wersji wniosku wraz z jego wersją papierową

Sekcja Dostaw i Sekcja Usług
Realizacja zakupu / usługi zgodnie
z wnioskiem

Zezwolenie na wydrukowanie

Po wpłynięciu do Sekcji Ewidencji i Rozliczeń papierowej wersji
wniosku wraz ze stosownymi załącznikami koniecznymi do poprawnej
jego realizacji, stosownymi zgodami na realizację lub prośbami o
wyłączenie z harmonogramu Sekcja Ewidencji i Rozliczeń uruchamia
wniosek i przekazuje stosownemu Branżyście wniosek w wersji
elektronicznej i papierowej

