
Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Działania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

pn.:  Wdrożenie aplikacji do Elektronicznego zarządzania dokumentami i e-usług
dla Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka na potrzeby projektu

„rawski eUrząd  - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”

Zapytanie o cenowe oszacowanie skierowane do potencjalnych Wykonawców

I. Zamawiający: 
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka
Adres: Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
Tel: 46 814 47 11  Fax.:  46 814 43 23
Strona internetowa: www.rawamazowiecka.pl
Adres elektroniczny: um@rawamazowiecka.pl

II. Przedmiot oszacowania
W związku z koniecznością oszacowania wartości  przyszłego zamówienia, Zamawiający zwraca
się z prośbą o dokonanie  szacunkowej wyceny realizacji  zamówienia „Wdrożenie aplikacji  do
Elektronicznego zarządzania dokumentami i  e-usług  dla Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka na
potrzeby projektu „rawski eUrząd  - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa
Mazowiecka”  realizowanego  z  udziałem dofinansowania  ze  środków Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa  Łódzkiego  na  lata  2014-2020  w  ramach  Osi  Priorytetowej  VII,
Działania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.
Szczegółowy zakres przedmiotu planowanego zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.

III. Oferty częściowe.
Zamawiający zamierza dopuścić składanie ofert częściowych.

Zadanie częściowe 1:  
1. Elektroniczne zarządzanie dokumentami, według wymagań opisanymi w Załączniku 1 do OPZ
2. Portal podatkowy, według wymagań opisanymi w Załączniku 2 do OPZ
3. Elektroniczne biuro interesanta, według wymagań opisanymi w Załączniku 3 do OPZ
4. Informacje przestrzenne, według wymagań opisanymi w Załączniku 4 do OPZ
Zadanie częściowe 2:  
5. e-rada, według wymagań opisanymi w Załączniku 5 do OPZ

Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty przez jednego oferenta dotyczącej jednej części
zamówienia, jak również dotyczącej wszystkich części. 

IV. Odpowiedź
W odpowiedzi prosimy o podanie szacunkowej ceny netto i brutto (wg wzoru przedstawionego
w  Załączniku nr 2 -  Formularz oszacowania)  za wykonanie zamówienia określonego w Opisie
przedmiotu zamówienia  - Załączniki nr 1 (wraz z załącznikami) .
Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres:
admin@rawamazowiecka.pl
w terminie do godz. 12:00  dnia 29 lipca 2020 roku.
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Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art.66 KC
ani  nie  jest  ogłoszeniem  o  zamówieniu  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  29.01.2004  r.  -  Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 
Ma  ono  na  celu  wyłącznie  rozeznanie  rynku  firm  oraz  uzyskanie  wiedzy  na  temat  kosztów
związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (wraz z załącznikami do OPZ od nr 1 do nr 5).
Załącznik nr 2 – wzór Formularza oszacowania

Zastępca Burmistrza
mgr Artur Piotrowski

Rawa Mazowiecka, 22 lipca 2020 roku


