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Załącznik nr 1. do SIWZ 

.....................................      ............................................ 
   (Pieczęć Wykonawcy)           (Miejscowość, data) 
 
 

OFERTA 

 
na przetarg nieograniczony nr IX.271l.11.2020 pt.: 

 

Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach 
projektu pn.: „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w 
życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” 
 
 
Zarejestrowana nazwa i adres przedsiębiorstwa: 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
tel. .........................   
 
faks .........................   
 
email .........................  
 
Podejmujemy się wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi 
w specyfikacji nr IX.271.11.2020 w następującej cenie: 
 
Część 1.: 

 
Wartość brutto (cena) ........................ zł. 

 
(słownie zł.: ......................................................................................................................) 

 
w tym za: 
1. Zakup i Wdrożenie Portalu Informacyjno-Płatniczego (zadanie nr 3.): cena .................... zł 

brutto, (słownie zł.: ............................................................................................................);  

2. Inwestycje w Zintegrowany System Zarządzania UMO (zadanie nr 4.): cena .................. zł 

brutto, (słownie zł.: ............................................................................................................);  

3. Integracje z Portalem Informacyjno-Płatniczym (zadanie nr 5.): cena .............................. zł 

brutto (słownie zł.: ..............................................................................................................); 

4. Zakup i Wdrożenie Systemu EZD (zadanie nr 6.): cena ……………………………...zł brutto 

(słownie zł.: ..................................................................................). 

Uwaga: suma cen w pozycjach 1-4 powinna być równa cenie za wykonanie przedmiotu 
zamówienia w części 1. 
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Oferujemy ………. miesięczny okres gwarancji i asysty technicznej od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 
Uwaga: podanie liczby mniejszej niż 36 spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej 
z SIWZ. 
 
Część 2. Inwestycje w eUsługi informacji przestrzennej/zarządzanie terenami inwestycyjnymi 

(zadanie nr 7.): 

 
Wartość brutto (cena)  ........................ zł. 

 
(słownie zł.: ......................................................................................................................) 

 
Oferujemy ………. miesięczny okres asysty technicznej od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 
Uwaga: podanie liczby mniejszej niż 36 spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej 
z SIWZ. 
 
Dla części 1. i 2.: 
 
Oświadczamy, że w podanej powyżej cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie 
koszty wykonania zamówienia. 
 
Oświadczamy, że oferowany/-e przez nas system/-y posiadają na dzień złożenia oferty 
wszystkie funkcje zadeklarowane w załączniku 1. do formularza ofertowego (Wykaz 
funkcjonalności oferowanych systemów). 
 
Na potwierdzenie funkcjonalności systemów, do oferty dołączono zestaw testowy (jeden 
dysk przenośny i jeden dysk zapasowy), na których przekazano próbkę oferowanych 
systemów w postaci wirtualnej maszyny z zainstalowanym systemem operacyjnym, 
bazodanowym i oferowanym przez Wykonawcę pakietem oprogramowania zasilonym 
przykładowymi danymi. 
 
Oświadczamy, że wadium w kwocie ……………. zł wpłaciliśmy dnia …………….……………  

w formie ………. . 

 
Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto nr ………………………………………………… 

w banku ……………………….. . (jeśli dotyczy) 

 
Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia podwykonawcy/om 
zlecamy wykonanie zamówienia w zakresie (jeśli dotyczy): 
 
 

a) ……………………………………………………………………………….. 
(nazwa podwykonawcy, zakres prac) 

 
 

b) ……………………………………………………………………………….. 
(nazwa podwykonawcy, zakres prac) 

 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że akceptujemy projekt umowy, stanowiący 
załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zobowiązujemy się w przypadku 
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wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczam, że czujemy się związani ofertą 
przez czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, 
licząc od terminu otwarcia ofert. 
 
Oferta składa się z ........... kolejno ponumerowanych stron. 
 
Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach od … do … stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 
 
Oświadczamy, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej (podkreślić jeżeli 
właściwe). 
 
Uwaga!!! 
(jeżeli Wykonawca podkreśli ww. oświadczenie nie będzie składać dokumentu, o którym 
mowa w § 6 ust 6.6 SIWZ) 
 
Oświadczamy, że jesteśmy (podkreślić właściwe): 

 mikroprzedsiębiorstwem (tj. przedsiębiorstwem, które zatrudnia mniej niż 10 osób 

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln Euro)  

 małym przedsiębiorstwem (tj. przedsiębiorstwem, które zatrudnia mniej niż 50 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln Euro) 

 średnim przedsiębiorstwem (tj. przedsiębiorstwem, które zatrudnia mniej niż 250 osób i 

którego roczny obrót nie przekracza 50 mln Euro lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 mln Euro) 

(zgodnie z definicją zawartą w MŚP zawartą w załączniku I do Rozporządzenia komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) 

 
Oświadczamy, że (podkreślić właściwe)1: 

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

w odniesieniu do następujących usług: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………... 

 

Wartość usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………….. zł 

netto (słowie zł: ……………………………………………). 

 

                                                 
1
 Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. 

w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 

porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
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Uwaga: Niewypełnienie przez Wykonawcę tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego 
jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
 

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 
 
Oświadczamy, iż wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych  danych osobowych oraz realizacji praw 
jednostki zgodnie z RODO. 
 
Do niniejszej oferty załączamy następujące dokumenty: 

1. Wykaz funkcjonalności oferowanych systemów 
2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 
4. Wykaz usług; 
5. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego; 
6. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia (jeśli dotyczy); 
7. Zestaw testowy; 
8. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 

 
 
 

  ......................................... 
                  (Podpis, pieczęć) 

                                                 
2
 Jako RODO należy rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016, 

str. 1). 
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Załącznik 1. do  
Formularza Ofertowego 

 
 
.....................................      ............................................ 
   (Pieczęć Wykonawcy)           (Miejscowość, data) 
 
 
 
 

Wykaz funkcjonalności oferowanych systemów 

 
na przetarg nieograniczony nr IX.271……...2020 pt.: 

 

Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach 
projektu pn.: „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w 
życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” 
 
 
Oświadczamy, że oferowany/-e przez nas system/-y posiadają na dzień złożenia oferty 
wszystkie wymagane („W”) i opcjonalne („O”) funkcje zadeklarowane poniżej (w kolumnie 
„Oświadczenie Wykonawcy” należy pozostawić zapis „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, 
czy system realizuje daną funkcję, czy nie).  
 
* „W” – oznacza funkcję wymaganą na moment składania oferty. Zamawiający zweryfikuje 
czy oferowany system posiada w momencie składania oferty wymaganą funkcjonalność. 
Stwierdzenie braku przynajmniej jednej z funkcji wymaganych spowoduje odrzucenie oferty 
Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp jako niezgodnej z treścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

* „O” – oznacza funkcję opcjonalną, którą system musi realizować w momencie zakończenia 
wdrożenia, ale może ją realizować już na dzień składania oferty, a posiadanie której 
umożliwia zdobycie dodatkowych punktów w ramach funkcjonalnego kryterium oceny ofert. 
Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy jako niezgodnej z treścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeśli w trakcie badania próbki oferowanego 
Systemu nie zostaną przez Wykonawcę zademonstrowane funkcje opcjonalne („O”), które 
zgodnie z deklaracją Wykonawcy w załączniku 1. do formularza ofertowego – Wykaz 
funkcjonalności oferowanych systemów oferowany system posiada, wówczas Zamawiający 
odrzuci ofertę lub wykluczy Wykonawcę. 

Część 1. zamówienia 

Nr 1. Portal informacyjno-płatniczy 
Funkcja 

(„W” lub „O”)* 
i punktacja 

Oświadczenie 
Wykonawcy 

Z3.2. System musi pozwalać na uzyskanie danych o aktualnych 
zobowiązaniach zalogowanego klienta w stosunku do Gminy w zakresie: 
a) terminu płatności,  

b) tytułu rozrachunku,  

c) opisu rozrachunku,  

d) identyfikatora raty,  

e) aktualnej kwoty do zapłaty. 

W TAK / NIE 

Z3.4. Dane o zobowiązaniach muszą być pobierane za pomocą usług 
sieciowych, identyfikatorem klienta wg którego pobierane są dane z 
systemów dziedzinowych ma być numer PESEL. 

W TAK / NIE 
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Nr 1. Portal informacyjno-płatniczy 
Funkcja 

(„W” lub „O”)* 
i punktacja 

Oświadczenie 
Wykonawcy 

Z3.8. 
System musi umożliwiać wnoszenie opłat jedną transakcją za różne 
wybrane pozycje. 

O 
(2 pkt.) 

TAK / NIE 

Z3.11. System musi rejestrować historię transakcji i raportowanie z zakresu 
dokonanych płatności według różnych kryteriów. Rejestrowanie historii 
transakcji i możliwość raportowania  

W TAK / NIE 

 

Nr 2. Zintegrowany System Zarządzania 
Funkcja 

(„W” lub „O”)* 
i punktacja 

Oświadczenie 
Wykonawcy 

Moduł PODATKI 

Z4.2. Możliwość przeglądu dokumentów elektronicznych ramach SZ UMO w 
zakresie: 
a) informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, 

b) deklaracji na podatek od nieruchomości. 

W TAK / NIE 

Z4.3. Możliwość filtrowania danych dokumentów na liście: identyfikator, numer, 
symbol klasyfikacji dokumentu, nazwa, dokumenty obsłużone, 
dokumenty nieobsłużone. 

W TAK / NIE 

Z4.4. Możliwość wybrania dokumentu elektronicznego do obsługi. W TAK / NIE 

Z4.7. Możliwość pobierania danych z dokumentu elektronicznego do 
wybranych formularzy (według ich przeznaczenia) podczas obsługi w SZ 
UMO. Dane mają podpowiadać się w odpowiednich polach formularza z 
możliwością ich zmiany po wybraniu odpowiedniego formularza przez 
użytkownika w SZ UMO. 

O 
(3 pkt.) 

TAK / NIE 

Z4.10. Możliwość przechowywania w ramach ewidencji decyzji i pism, pliku w 
formacie pdf lub doc lub docx lub odt, który przechowuje niezmienną (dla 
danej wersji) zawartość utworzonego dokumentu. 

W TAK / NIE 

Moduł Należności i Zobowiązania 

Z4.20. Możliwość przesyłania informacji o współwłasnościach 
(odpowiedzialności solidarnej) na dokumentach przypisów/odpisu 
generowanych w ramach obsługi finansowo-księgowej w SZ UMO w celu 
uzyskania na koncie podatnika informacji o należnościach wg 
współwłasności (solidarnie odpowiedzialny) na danego podatnika. 

O 
(2 pkt.) 

TAK / NIE 

Z4.21. Możliwość określenia terminów indywidualnych dla współwłaścicieli 
(odpowiedzialność solidarna) dla podatku od nieruchomości, rolnego, 
leśnego oraz łącznego zobowiązania na podstawie rejestrowanych 
zwrotek w module podatkowym. 

W TAK / NIE 

Z4.23. Prezentacja danych na koncie podatnika w trybie „współwłaściciela”, w 
ramach którego  dane o terminach prezentowane mają być z 
dokumentów należności wystawionych na podatnika oraz na inną osobę 
w stosunku do której podatnik jest zobowiązany solidarnie (dane mają 
być pobierane na podstawie zarejestrowanej informacji na dokumentach 
w ramach opcji klienci dokumentu poprzez znacznik „zobowiązany 
solidarnie”).  

W TAK / NIE 

 

Nr 3. Elektroniczny System Zarządzania Dokumentami 
Funkcja 

(„W” lub „O”)* 
i punktacja 

Oświadczenie 
Wykonawcy 
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Nr 3. Elektroniczny System Zarządzania Dokumentami 
Funkcja 

(„W” lub „O”)* 
i punktacja 

Oświadczenie 
Wykonawcy 

Z6.2. Rejestracja korespondencji przychodzącej. W TAK / NIE 

Z6.3. Skanowanie treści korespondencji papierowej. W TAK / NIE 

Z6.5. Automatyczne numerowanie dokumentów zgodnie z wybranym trybem 
numeracji. 

W 
TAK / NIE 

Z6.6. Wydruk potwierdzenia odbioru. W TAK / NIE 

Z6.7. Możliwość dodawania załączników (skanów lub plików) do 
korespondencji. 

W 
TAK / NIE 

Z6.9. Możliwość nadania/zmiany kategorii dokumentowi. W TAK / NIE 

Z6.10. Możliwość dodawania słów kluczowych do słownika. W TAK / NIE 

Z6.12. Przekazywanie dokumentu na dowolną osobę. W TAK / NIE 

Z6.20. Mechanizmy przeszukiwania pełnej bazy korespondencji. O 
(2 pkt.) 

TAK / NIE 

Z6.31. Możliwość przekazywania dokumentu do wielu osób i jednoczesnej 
obsługi dokumentu. 

W 
TAK / NIE 

Z6.33. Zarządzanie wersjonowaniem poprzez możliwość wyboru aktualnej 
wersji dokumentu lub przywrócenie wersji wcześniejszej. 

W TAK / NIE 

Z6.34. Dodawanie dokumentu do sprawy. W TAK / NIE 

Z6.36. Możliwość łączenia dokumentów z innymi dokumentami. W TAK / NIE 

Z6.42. Przechowywanie i dostęp do pełnej historii zdarzeń (dziennika), 
związanych z dokumentem. 

O 
(5 pkt.) 

TAK / NIE 

Z6.45. Blokowanie dokumentów dla innych użytkowników na czas edycji. W TAK / NIE 

Z6.46. Blokowanie edycji dokumentu w trakcie procesu akceptacji dokumentu. W TAK / NIE 

Z6.50. Zapewnienie przełożonym wglądu oraz mechanizmów śledzenia 
terminowości obsługi dokumentów przez podwładnych. 

O 
(2 pkt.) 

TAK / NIE 

Z6.59. Powiadamianie o zmianach w dokumentach (np. za pomocą poczty 
elektronicznej). 

W 
TAK / NIE 
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Nr 3. Elektroniczny System Zarządzania Dokumentami 
Funkcja 

(„W” lub „O”)* 
i punktacja 

Oświadczenie 
Wykonawcy 

Z6.62. Tworzenie sprawy „od zera” lub inicjowanie sprawy dokumentem. W TAK / NIE 

Z6.63. Możliwość automatycznego zakładania spraw z poziomu dokumentu. W TAK / NIE 

Z6.64. Określanie symbolu JRWA oraz komórki prowadzącej sprawę w oparciu 
o słowniki. 

W 
TAK / NIE 

Z6.66. Przypisanie do sprawy nadzorującego. W TAK / NIE 

Z6.67. Mechanizm generowania znaku podteczki/sprawy zgodny z Instrukcją 
Kancelaryjną,  

W 
TAK / NIE 

Z6.74. Generowanie spisu spraw dla teczek lub podteczek. O 
(3 pkt.) 

TAK / NIE 

Z6.75. Przechowywanie oraz wgląd do pełnej historii zdarzeń (dziennika), 
dotyczących sprawy. 

O 
(2 pkt.) 

TAK / NIE 

Z6.81. Mechanizm umożliwiający przeniesienie wybranych dokumentów oraz 
spraw zamkniętych do archiwum. Sprawy i dokumenty przeniesione 
muszą być nadal dostępne do wglądu. 

O 
(2 pkt.) 

TAK / NIE 

Z6.82. Możliwość nadania uprawnień w zakresie możliwości tworzenia spisów 
zdawczo-odbiorczych. 

O 
(2 pkt.) 

TAK / NIE 

Z6.88. Możliwość określenia zastępstw na czas nieobecności użytkownika. W TAK / NIE 

Z6.89. 
Możliwość określenia uprawnień dla osoby zastępującej do 
następujących elementów: dokumenty i sprawy, akceptacja, dekretacja. 

W TAK / NIE 

Z6.91. 
Raport przeterminowanych spraw i dokumentów przechowywanych 
w systemie obiegu. 

O 
(2 pkt.) 

TAK / NIE 

Z6.110. 

Mechanizm indywidualnych powiadomień e-mailowych o zdarzeniach 
dotyczących użytkowników systemu (np. otrzymanie sprawy lub 
dokumentu, przekroczenie terminu załatwienia sprawy, przydzielenie 
sprawy) na adres e-mail przypisany użytkownikowi w systemie. 

O 
(3 pkt.) 

TAK / NIE 

 

Część 2. zamówienia 

Nr 1. E-usługi informacji przestrzennej 
Funkcja 

(„W” lub „O”)* 
i punktacja 

Oświadczenie 
Wykonawcy 

Geoportal 

Z7.1. Wymaga się, aby portal był oprogramowaniem serwerowym dostępnym 
poprzez przeglądarkę internetową dla użytkowników zewnętrznych 
(Internet) oraz dla użytkowników wewnętrznych poprzez lokalną sieć 
LAN. 

W TAK / NIE 

Z7.2. Portal ma być dostępny pod indywidualnym adresem WWW. W TAK / NIE 
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Nr 1. E-usługi informacji przestrzennej 
Funkcja 

(„W” lub „O”)* 
i punktacja 

Oświadczenie 
Wykonawcy 

Z7.8. Geoportal musi umożliwiać publikowanie danych przestrzennych ze 
szczególnym uwzględnieniem danych planistycznych stanowiących: 

a) Przestrzenne i opisowe dane rejestrów publicznych prowadzonych 

przez jednostki organizacyjne urzędu m.in.: rejestr miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie granic oraz 

stref zagospodarowania obowiązujących planów, dane adresowe z 

bazy EMUiA w zakresie punktów adresowych i osi ulic,i inne. 

b) Przestrzenne i opisowe dane rejestrów publicznych innych 

podmiotów realizujących zadania publiczne m.in.: rejestr ewidencji 

gruntów i budynków – EGiB, rejestr geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu GESUT, baza danych obiektów topograficznych – 

BDOT500,, rejestr TERYT i inne. 

c) Przestrzenne i opisowe dane obce pozyskane w drodze wymiany 

danych lub innej współpracy za pomocą różnych usług sieciowych 

oraz plików wymiany danych np. WMS, WFS, GML, SHP, m.in.: 

państwowy rejestr granic – PRG, rejestr obszarów chronionych – 

GDOŚ, mapy topograficzne z Geoportalu krajowego 

(geoportal.gov.pl),m.in.: WMS, WFS i inne. 

d) Geoportal musi umożliwiać dodawanie danych za pomocą usług 
sieciowych WMS/WMTS/WFS z zewnętrznych źródeł zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 
przestrzennej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1472 z późn. zm.). 

W TAK / NIE 

Z7.9. Geoportal musi umożliwiać udostępnianie danych własnych na zewnątrz 
(eksport danych) w dowolnych formatach m.in. shp, gml, csv,  oraz 
poprzez generowanie linków WMS/WFS do dowolnie wybranych danych 
w sposób zgodny z wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 
o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1472 z 
późn. zm.). 

O 
(5 pkt.) 

TAK / NIE 

Z7.10. Geoportal musi umożliwiać klientom UMO na dokonanie wszystkich 
czynności niezbędnych pobrania danych przestrzennych za pomocą 
udostępnionych usług sieciowych WMS i WFS. 

W TAK / NIE 

Z7.11. W widoku mapy Geoportal musi umożliwiać co najmniej: 
a) Zbliżanie i oddalanie realizowane poprzez operację kółkiem myszki 

lub suwakiem, podawanie wielkości skali lub poprzez dedykowane 

przyciski dostępne w oknie mapy. 

b) Przesuwanie mapy. 

c) Powrót do poprzedniego lub następnego widoku mapy. 

d) Przejście do pełnego widoku mapy. 

W TAK / NIE 

Zarządzanie terenami inwestycyjnymi 

Z7.18. Prezentacja przebiegu mediów, dróg (z możliwościami rozbudowy). O 
(5 pkt.) 

TAK / NIE 

Zarządzanie MPZP 

Z7.26. Możliwość uzyskania informacji o zagospodarowaniu przestrzennym 
działki na podstawie informacji z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 

W TAK / NIE 

Aplikacja GIS 
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Oświadczenie 
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Z7.31. Aplikacja GIS musi umożliwiać zapisanie informacji o: numerach działek 
ewidencyjnych, które dotyczą oferty inwestycyjnej, obrębie 
ewidencyjnym, adresie terenu oferty inwestycyjnej (miejscowość, ulica, 
numer porządkowy), informacji o powierzchni terenu, rodzaju terenu 
inwestycyjnego (teren przygotowany pod inwestycję, teren planowany 
pod inwestycję, teren przygotowany i planowany pod zorganizowane 
budownictwo mieszkaniowe, teren inwestycji budowlanych już 
zrealizowanych, innych), obecnej funkcji terenu, obecnym charakterze 
terenu, obecnym podmiocie własnościowym terenu, nazwie 
nieruchomości, sposobie udostępniania nieruchomości, cenie 
nieruchomości, stronie www, opisie nieruchomości, atrybutach 
nieruchomości, elementach infrastruktury technicznej występujących w 
obszarze nieruchomości, danych kontaktowych (imię, nazwisko, nazwa, 
miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, 
poczta, telefon, e-mail) oraz umożliwiać wprowadzenie dowolnego opisu 
wraz z załącznikami. Dodatkową opcją musi być możliwość zaznaczenia 
na mapie ofert: hal produkcyjnych, powierzchni biurowych i innych 
dowolnych kategorii ofert. 

W TAK / NIE 

Z7.37. Aplikacja GIS musi umożliwiać wyświetlanie wszystkich informacji o 
obiektach zapisanych w bazie danych dla wybranej warstwy w 
oddzielnym oknie. 

O 
(3 pkt.) 

TAK / NIE 

Z7.40. Aplikacja GIS musi umożliwiać wyszukiwanie obiektów poprzez wpisanie 
fragmentu dowolnej wartości zapisanej w module z opcją 
autopodpowiedzi tak, aby zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie 
części szukanego ciągu znaków bez konieczności stosowania 
metaznaków w postaci np. %tekst%. 

W TAK / NIE 

Z7.42. Aplikacja GIS musi umożliwiać wyświetlanie obiektów w tabeli rejestru 
wszystkich lub tylko wybranych. 

O 
(2 pkt.) 

TAK / NIE 

Z7.47. Aplikacja GIS musi prezentować na mapie zarejestrowane w rejestrze 
obiekty w odniesieniu do działek ewidencyjnych poprzez klasyfikację 
rodzaju zarejestrowanego obiektu oraz z wyświetleniem dowolnej 
etykiety wybranej spośród danych zapisanych w rejestrze bądź 
stworzonej osobiście. 

O 
(5 pkt.) 

TAK / NIE 

Z7.52. Aplikacja GIS musi umożliwiać dodanie informacji opisowych do karty 
inwestycyjnej terenu dotyczących: np. mocnych stron terenu, odległości 
od ważnych ośrodków, informacji o wsparciu inwestorów, dodatkowy 
opis. Wszystkie elementy karty inwestycyjnej terenu zostaną 
szczegółowo wskazane przez Zamawiającego. 

O 
(5 pkt.) 

TAK / NIE 

Z7.59. Aplikacja GIS musi umożliwiać zapisywanie załączników. Ważnym jest, 
aby wszystkie dostępne elementy mapy ofert inwestycyjnych były 
zapisywane jako załącznik graficzny. 

W TAK / NIE 

Z7.66. Aplikacja GIS musi umożliwiać połączenie bazy EMUiA lub zasilanie 
danych z bazy EMUiA w celu wyszukiwania i odczytywania informacji o 
obiektach. 

W TAK / NIE 
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Z7.71. Aplikacja GIS musi umożliwiać odczytywanie informacji o atrybutach 
danych przestrzennych na następujących zasadach: 
a) Atrybuty (opisy) muszą być wyświetlane na mapie w postaci 

pływającego okna (dymek) oraz w postaci wyskakującego okna 

(pop-up). Wskazanie obiektu musi odbywać się poprzez zatrzymanie 

kursora nad wybranym obiektem (dymek) lub kliknięcie obiektu (pop-

up). 

b) Wyświetlane atrybuty (opisy) muszą obejmować atrybuty wszystkich 

obiektów pochodzących z różnych, wyświetlanych aktualnie warstw 

wektorowych. Wskazanie obiektu musi odbywać się poprzez 

kliknięcie kursorem w wybrany obiekt. 

c) Wyświetlane atrybuty (opisy) muszą uwzględniać konfigurację 

atrybutów ustaloną przez Administratora. 

d) Możliwość podglądu i pobierania załączników zapisanych w 

atrybutach wybranego obiektu. 

O 
(5 pkt.) 

TAK / NIE 

Z7.76. Aplikacja musi umożliwiać wyświetlanie wybranego rejestru danych 
przestrzennych obowiązkowo uwzględniając, że: 
a) rejestr musi pokazywać atrybuty wybranego rejestru danych 

przestrzennych, 

b) okno rejestru musi mieć możliwość wyszukiwanie obiektów, 

c) okno rejestru musi mieć możliwość sortowania danych wg 

poszczególnych pól, 

d) okno rejestru musi umożliwiać odczytywanie załączników 

zapisanych do obiektów. 

W TAK / NIE 

 
 
 
 

  ......................................... 
                  (Podpis, pieczęć) 

 


