
 

 
 
Nasz znak: 0300-10/10                                                               Pęcław, dnia 01 października 2010r. 
 
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 
 

  Gmina Pęcław z siedzibą w Pęcławiu 28, REGON 390647370, NIP 6931942641 
ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia dla pracowników Urzędu z EOD  dla 
zadania pn „Rozwój elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-urząd wraz z 
koncepcją przebudowy systemu informatycznego oraz wdroŜeniem elektronicznego obiegu 
dokumentów” w Urzędzie Gminy Pęcław współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-
2013 w ramach Priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku 
(Społeczeństwo Informacyjne)” w ramach Działania nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych”. 
 
1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 
Przedmiot zamówienia stanowi: zorganizowanie szkolenia dla pracowników Urzędu z EOD dla 
zadania pn.: „Rozwój elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-urząd wraz z 
koncepcją przebudowy systemu informatycznego oraz wdroŜeniem elektronicznego obiegu 
dokumentów” w Urzędzie Gminy Pęcław. 
Zakres zamówienia obejmuje: zorganizowanie szkolenia dla pracowników urzędu z EOD 
 dla zadania pn.:  
„Rozwój elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-urząd wraz z koncepcją 
przebudowy systemu informatycznego oraz wdroŜeniem elektronicznego obiegu dokumentów”. 
Zakres szkolenia i szczegółowe wymagania opisane w Załączniku nr 2. 
 
2. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Gmina Pęcław będzie się kierowała przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opisu sposobu 
obliczania ceny. 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1 kryterium: cena – 100%. 
2 kryterium: sposób oceny ofert: C (cena oferty) = najniŜsza cena łączna brutto spośród 
złoŜonych ofert podzielić przez cenę łączną brutto oferty badanej x 100 pkt. 
 
3. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 
Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego. 
Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2010r. 
 
4. Miejsce, sposób i termin składania ofert. 
Oferty naleŜy złoŜyć w Urzędzie Gminy Pęcław, Pęcław 28 w pokoju nr 1 w terminie do dnia 
11 października 2010r. do godziny 15.00 
 
Ofertę naleŜy złoŜyć na druku Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  



 
 
Dopuszcza się składanie ofert w wersji elektronicznej. 
 
5. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia. 
Zamówienie udzieli się Wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert. 
Umowa na zorganizowanie szkolenia dla pracowników Urzędu z EOD  w/w projektu zostanie 
podpisana do dnia 15 października 2010r. 
 
 
 
 
                                                                                         Wójt Gminy Pęcław 
 
                                                                                           Artur Jurkowski 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    Załącznik nr 1 

 
 

O F E R T A  
 

Wykonawca: 
NIP: 
REGON 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Składa niniejszą ofertę na zorganizowanie szkolenia dla pracowników Urzędu z EOD dla 
zadania pn „Rozwój elektronicznej platformy usług administracj i publicznej e-urząd wraz 
z koncepcją przebudowy systemu informatycznego oraz wdroŜeniem elektronicznego 
obiegu dokumentów” w Urzędzie Gminy Pęcław współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 2. Rozwój społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym 
Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne) Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych – zgodnie z 
zapytaniem ofertowym z dnia 01 października 2010r. 
 
za cenę netto: …………………………………………………….zł. 
 
plus podatek VAT ……………….% tj. ………………………….zł. 
 
tj. cena brutto …………………………………………………….zł. 
 
słownie: ………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2010r. 
 
 
 
 
 
Data:……………………………                                         ………………………………….. 
                                                                                                  pieczęć i podpis Wykonawcy 
 



 
 

Załącznik nr 2  
 
 
Zakres szkolenia.  

Indywidualne szkolenia 22 uŜytkowników z realizacji zadań i funkcjonalności systemu EOD 

MIS Partner 21. Szkolenia odbędą się bezpośrednio na stanowiskach pracowników Urzędu 

Gminy.  Szkolenie będzie przeprowadzać minimum 2 szkoleniowców jednocześnie. Łączny 

czas szkolenia minimum 68 godzin.  

 

 

Tematyka i zakres szkolenia 

• Zarządzanie własnymi dokumentami oraz sprawami poprzez tworzenie grup dokumentów 
podręcznych. 

• Przekazywanie dokumentów i spraw pomiędzy pracownikami, dostępne z poziomu 
pojedynczego dokumentu/sprawy i grupowe, z moŜliwością pokwitowania przez osobę 
otrzymującą dokumenty/sprawy 

• Ustalanie pracowników zastępujących na czas nieobecności w pracy innych pracowników 
(na bieŜąco i z wyprzedzeniem), 

• Logowanie się do E-Obieg pracownika w zastępstwie innego z uprawnieniami pracownika 
zastępowanego. 

• Rejestrowanie wielu nadawców pisma, 
• Rejestrowanie załączników do pism, 
• Skanowanie pism i załączników i udostępnianie obrazów tych dokumentów pracownikom 

Zamawiającego, stosownie do ich uprawnień, 
• Dołączanie dokumentów w formie dowolnych plików elektronicznych, 
• Drukowanie pieczęci wpływu i sygnowanie korespondencji np. za pomocą drukarki etykiet 

samoprzylepnych, znakowanych kodem kreskowym 
• Identyfikowanie pism przy pomocy czytników kodu kreskowego, 
• Drukowanie potwierdzenia przyjęcia pisma przyniesionego osobiście przez 

zainteresowanego do kancelarii lub sekretariatu jednostki, administrator systemu lub osoba 
upowaŜniona ma moŜliwość projektowania wyglądu potwierdzenia, na potwierdzeniu jest 
moŜliwość umieszczenia kodu kreskowego, który identyfikuje przyjęty dokument 

• Drukowanie pokwitowania przekazania pism do komórek organizacyjnych i pracowników, 
w układzie odzwierciedlającym kolejność rejestracji i z podziałem na Załącznik nr 2 
komórki/pracowników (pisma dla komórki/pracownika zsumowane na odrębnym wydruku 
pokwitowania) 

• Klasyfikowanie (kategoryzowanie) pism wg zdefiniowanego w systemie słownika, 
- Pełna obsługa obiegu wewnętrznego korespondencji: 
• wielopoziomowe dekretowanie i przekazywanie pism (oryginałów) do podległych komórek 

organizacyjnych i pracowników 
• wycofywanie niewłaściwie zadekretowanej i przekazanej korespondencji 



• dekretowanie i przekazywanie kopii pism kierowanych „do wiadomości” pracowników i 
komórek organizacyjnych, przekazywanie na dowolną osobę, 

• moŜliwość przekazywania oryginału z zachowaniem kopii u uŜytkownika przekazującego 
• Dołączanie do pisma polecenia wykonania określonych czynności, 
• Automatyczne rejestrowanie historii Ŝycia pisma od momentu zarejestrowania go w Eobieg 

oraz drogi obiegu pomiędzy komórkami organizacyjnymi i pracownikami jednostki oraz 
czasów zatrzymania, 

• Zaawansowane wyszukiwanie pism zarejestrowanych w E-Obieg, 
• Gromadzenie bazy danych o nadawcach pism i kontrahentach, 
• Klasyfikowanie nadawców i kontrahentów, 
• Ustalanie terminów rozpatrywania i załatwiania spraw związanych z pismem, 
• Definiowanie formatek dla pism napływających masowo, o powtarzających się tematach, 

terminach realizacji, usprawniających rejestrację i zwierających gotowe dane (tematy, 
terminy, dekretacja) 

• Zestawianie raportów dotyczących korespondencji przychodzącej oraz drukowanie tych 
raportów. 

Konfiguracja integracji z elektroniczną skrzynką podawczą umoŜliwiającą spełnianie wymagań 
ustawowych Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 w sprawie 
warunków organizacyjno – technicznych 
doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 
1651), w zakresie: 
- Importu dokumentów (korespondencji przychodzącej) do E-Obieg 
- Eksportu dokumentów z E-Obieg do skrzynki podawczej 


