Gmina Przemków,
NIP 692-22-67-068, Regon 390647624
Urząd Miejski w Przemkowie
tel. 0768319210, fax 0768319208, www.przemkow. pl
Zaprasza do składania ofert na Zakup i wdrożenie systemów informatycznych Urzędu Miejskiego
i jednostek gminnych (kadry, księgowość, ewidencje), w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa
informatyzacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych Gminy w celu przystosowania
do świadczenia e-usług” w ramach Priorytetu 2. Działanie 2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. zadania dostępne na stronie www.przemkow.pl
w zakładce BIP.
1. W ofercie należy podać cenę ogółem kompleksowego wykonania zamówienia. Cena ta powinna
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. W ofercie należy podać kwotę brutto
za wykonanie zadania. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie.
Wyklucza się możliwość roszczeń związanych z błędnym skalkulowaniem ceny. Cena podana w ofercie
zostanie przyjęta jako ryczałt. Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej
podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.
2. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 12.02.2010 r. - 12.03.2010 r., Gmina Przemków
3. Kryterium wyboru oferty będzie cena – 100 %
4. Oferty należy składać w terminie do 29 stycznia 2010 r., w punkcie informacyjnym w Urzędzie
Miejskim w Przemkowie – parter lub przesłać na adres Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności
25, 59-170 Przemków (decyduje termin otrzymania oferty przez Zamawiającego)
5. Złożona oferta powinna zawierać:
a) wartość oferty brutto oraz wycenę całości zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem
zamówienia.
b) referencje dotyczące wykonania w okresie ostatnich dwóch lat przynajmniej jednej usługi
obejmującej przedmiot zamówienia
6. Osoba do kontaktu w dniach roboczych w godzinach 7.00 - 15.00: Leszek Frąckowiak, tel. 076
8320484.
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SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
Zakup i wdrożenie systemów informatycznych Urzędu Miejskiego i jednostek gminnych (kadry,
księgowość, ewidencje).
Zamówienie obejmuje:
1. Zakup i instalacje na serwerze Zamawiającego następującego oprogramowania firmy Sigid
Sp. z o.o. z Poznania:
• Ewidencja opłat dzierżawnych
• Ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie
• Ewidencja i rozliczanie innych opłat
oraz integrację zainstalowanych programów z funkcjonującą w jednostce Księgowością budżetową
firmy Sigid Sp. z o.o.
2. Zakup i instalacje na serwerach 9 (dziewięciu) jednostek organizacyjnych Zamawiającego
następującego oprogramowania firmy Sigid Sp. z o. o. z Poznania:
• Księgowość Budżetowa Jednostki
• Kadry i Płace Pracowników Urzędu i Oświaty
• Ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia
3. Świadczenie usług serwisowych i opieki autorskiej przez okres 12 miesięcy, od zainstalowania
i uruchomienia oprogramowania wymienionego w ust. 1 i 2 w zakresie zapewnienia stałego rozwoju
oprogramowania oraz dostosowywania do obowiązującego stanu prawnego poprzez:
• Świadczenie konsultacji telefonicznych,
•

dostarczanie bezpłatnych aktualizacji systemu,

•

Bezpłatne szkolenie uzupełniające w siedzibie Wykonawcy zamówienia.
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