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Konin, dnia  30  kwietnia 2018 roku 

Urząd Miejski w Koninie 
Pl. Wolności 1 
62-500 Konin 
 
 

 

 

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DOSTAWY 
 

 

Wydział Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie zaprasza do złożenia propozycji cenowej, która 

służyć będzie do oszacowania wartości zamówienia w planowanym postępowaniu, którego przedmiotem 

będzie: „Pozyskanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego oraz migracja danych do rejestrów mpzp, 

zieleni miejskiej i innych” realizowanym w ramach projektu pn. ,,Wzmacnianie zastosowania TIK                            

w Mieście Konin - integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług 

publicznych”.  

 

W ramach niniejszego zamówienia planuje się pozyskać kompleksowe oprogramowanie, niezbędne do 

realizacji celów projektu, a także przeprowadzić migrację danych z dotychczasowych rejestrów do nowo 

wdrożonego systemu. Ponadto w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzić szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie z zakresu realizacji i obsługi usług 

elektronicznych oraz Systemu KoSIT. 

 

Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określone zostały w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. 

 

Termin realizacji powyższego zamówienia: 

• 30.11.2018 r. 

Wydział Geodezji i Katastru informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku                                          

i oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty  w rozumieniu Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. ze zmianami) oraz 

nie wiąże stron. 
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W szacunku prosimy wskazać ceny netto i brutto zgodnie z poniższą tabelą. 

GM.272.2.2018          Szacowanie wartości dostawy 

Zadanie: „Pozyskanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego oraz migracja danych do rejestrów  mpzp, zieleni 

miejskiej i innych” realizowane w ramach projektu pn. ,,Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście 
Konin - integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”. 

 

Zakres prac: 

 

 

Cena łączna 

netto brutto 
 

1) Pozyskanie kompleksowego oprogramowania, 

niezbędnego do realizacji celów projektu, a także 

przeprowadzenie migracji danych z dotychczasowych 

rejestrów do nowo wdrożonego systemu.  

2) szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego  w 

Koninie z zakresu realizacji i obsługi usług 

elektronicznych oraz Systemu KoSIT. 

Termin realizacji: 30.11.2018r. 
 

  

 

 

Informację zwrotną prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: 

izabela.nowacka@konin.um.gov.pl  w terminie do dnia 9 maja 2018 r.  
 

Dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Wydziale Geodezji i Katastru 

Urzędu Miejskiego w Koninie w godzinach 7
30

 - 15
30

 (Pan Paweł Smogór, tel. 63 240-12-64,                                            

e-mail: pawel.smogor@konin.um.gov.pl ). 

 

 

 

 

Załączniki: 

• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

• Opis procesów biznesowych, 

• Studium Wykonalności dla projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja    

   baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych", 

• Koncepcja KoSIT, 

• „Zestawienie rejestrów i baz”, 

• „SZOPZ do zamówienia na Zakup infrastruktury sprzętowo programowej” – postępowanie w trakcie realizacji. 

 


