
Nazwa zadania: 

Uruchomienie Portalu Interesanta i e-usług na platformie Portalu Interesanta. 

 

Beneficjent: 

Gmina Jabłoo, Gmina Leśna Podlaska, Gmina Milanów, Miasto Terespol, Gmina Tuczna, Gmina 

Wisznice 

 

Zakres zadania: 

Dostawa i wdrożenie Portalu Interesanta wraz z e-usługami z funkcjonalnościami opisanymi tabeli: 

Minimalne wymagania – 6 szt.  

 

Wdrożenie musi obejmowad: 

 szkolenia stanowiskowe – dedykowane do instruktażu stanowiskowego; wymiar szkoleo: 8h. 

Minimalne wymagania: 

Lp. Treśd wymagania 

1.  Portal musi byd zgodny ze standardami dostępności treści internetowych WCAG 2.0. 

2.  Dostęp do portalu powinien byd możliwy za pomocą przeglądarki internetowej. 

3.  Dostarczony portal musi mied możliwośd obsługi za pomocą najpopularniejszych przeglądarek 

internetowych w wersjach aktualnych na dzieo składania oferty a także za pomocą urządzeo 

mobilnych. 

4.  Strona  portalu  musi  byd responsywna,  dostosowując  się  do  rozdzielczości  urządzenia na 

jakim będzie oglądana. 

5.  Portal musi zapewniad wielojęzycznośd i byd dostępny nie tylko w polskiej ale w innych 

wersjach językowych. Wymagana jest oprócz wersji polskiej minimum wersja anglojęzyczna. 

6.  Portal musi byd podzielony na częśd publiczną – udostępnianą wszystkim użytkownikom oraz 

częśd wewnętrzną – dla autoryzowanych użytkowników i administratora systemu. 

7.  Platforma musi umożliwiad bezpieczne zalogowanie się przez przeglądarkę z wykorzystaniem 

SSO (Single Sign-On) platformy Facebook oraz Google+., e-puap, profil zaufany. 

8.  Platforma musi pozwalad ma na samodzielne tworzenie kont użytkowników systemu. 

9.  Portal ma umożliwiad tworzenie nowych użytkowników i przyporządkowywanie ich do 



odpowiednich ról systemowych. 

10.  Portal ma posiadad moduł uprawnieo zarządzający dostępem użytkowników do 

odpowiednich funkcji systemu. Administrator portalu ma dostęp co najmniej do 

następujących opcji: 

 Zakładanie nowych użytkowników systemu i modyfikacja istniejących, 

 Nadawanie identyfikatora systemowego, 

 Ustawianie i zmiana hasła, 

 Blokowanie i odblokowywanie konta użytkownika. 

11.  Portal ma pozwalad Administratorowi na sterowanie portalem w części publicznej w zakresie: 

 Edycji i sterowania widocznością poszczególnych pozycji menu, 

 Publikacji menu pozwalającej na przygotowanie zmian off-line. 

12.  Portal Interesanta musi mied możliwośd automatycznej weryfikacji konta Interesanta za 

pośrednictwem portalu EPUAP/Profil Zaufany. Weryfikacja powinna odbywad się poprzez 

wykorzystanie serwisów EPUAP/Profil Zaufany w celu uzyskania z ww. serwisów danych 

Interesanta weryfikującego swój profil na Portalu Interesanta. Uzyskane dane powinny byd 

podstawą do automatycznego udostępniania informacji z systemu EOD dotyczących 

prezentacji wykazu spraw Interesanta, w ramach zweryfikowanego konta Interesanta w 

Portalu Interesanta. 

13.  W Portalu Interesanta musi byd możliwośd ręcznej weryfikacji konta Interesanta przez 

uprawnionego użytkownika – administratora. Po weryfikacji konta Interesanta powinno byd 

możliwe automatyczne udostępnianie informacji z systemu EOD dotyczących prezentacji 

wykazu spraw Interesanta, w ramach zweryfikowanego konta Interesanta w Portalu 

Interesanta. 

14.  Portal w jednolity sposób ma mied możliwośd udostępniania min. 5 e-usług: 

1. formularzy elektronicznych na platformie ePUAP, 

2. informacja o wybranych sprawach interesanta toczących się w jednostce 

Zamawiającego oraz wgląd do historii spraw i możliwośd uzupełniania dokumentów 

w sprawach, 

3. usługa e-należności - przeglądanie informacji o zobowiązaniach finansowych 

Interesanta oraz statusie płatności poszczególnych zobowiązao (opis usługi zawarty 

jest w oddzielnym punkcie), 

4. dostęp do danych publicznych publikowanych przez Zamawiającego, 

5. systemu udostępniającego informacje dotyczące wydatków i przychodów gminy z 

podziałem na poszczególne kategorie księgowości budżetowej. 

E-usługi nr 1 - 3 powinny byd udostępniane po autoryzacji użytkownika w Portalu Interesanta. 

E-usługi 4 i 5 powinny byd widoczne w części publicznej Portalu Interesanta, bez konieczności 



autoryzacji. 

15.  Portal wyświetlad ma listę formularzy elektronicznych udostępnionych na koncie ePUAP 

Zamawiającego. 

16.  Lista formularzy elektronicznych dostępnych na koncie ePUAP Zamawiającego ma zostad 

uzupełniona o następujące formularze (wzory formularzy przekaże Zamawiający):  

 podatek od nieruchomości (deklaracja i informacja), 

 podatek rolny (deklaracja / informacja), 

 podatek leśny (deklaracja / informacja), 

 podatek od środków transportowych (deklaracja), 

 wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

 deklaracja o Wysokości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, 

 wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, 

 wniosek projektowy do budżetu partycypacyjnego. 

17.  Przygotowanie formularzy obejmuje: 

 opracowanie    wzoru    dokumentu    elektronicznego    publikowanego    w CRWDE, 

 opracowanie formularza elektronicznego, 

 wsparcie Zamawiającego w  procesie: publikowania wzoru dokumentu  

elektronicznego w CRWDE oraz instalacji i udostępnienia elektronicznej usługi 

publicznej. 

18.  Portal Interesanta pozwalad ma Interesantowi na wypełnienie, podpisanie i wysłanie  

formularza elektronicznego do Zamawiającego. 

19.  Portal Interesanta umożliwiad ma złożenie elektronicznego wniosku o udostępnienie akt 

sprawy Interesanta. 

20.  Portal Interesanta zintegrowany ma byd z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów 

(EOD) w zakresie prezentacji wykazu spraw Interesanta. – zgodnie z zapisami ustawy o 

cyfryzacji. 

21.  Portal Interesanta automatyczne pobierad ma listę spraw dotyczących Interesanta z rejestrów 

systemu obiegu dokumentów (EOD), za pośrednictwem web-service. – zgodnie z zapisami 

ustawy o cyfryzacji. 

22.  Portal ma pozwalad Interesantowi na wybór konkretnej teczki spraw z listy dostępnych spraw 

oraz udostępniad cyfrową kopię akt sprawy – zgodnie z zapisami ustawy o cyfryzacji. 

23.  Portal ma pozwalad Interesantowi na wydruk lub zapisanie na nośniku elektronicznym 



wybranych kopii dokumentów. – zgodnie z zapisami ustawy o cyfryzacji. 

24.  Portal Interesanta udostępniad ma dane publiczne (wymienione w ustawie o ponownym 

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego) poprzez: 

 Umożliwienie administratorowi portalu dodawania/publikacji danych publicznych, 

które będą dostępne dla Interesantów, 

 Umożliwienie Interesantowi przeglądanie plików i pobieranie plików w formatach 

otwartych. 

25.  Portal Interesanta musi posiadad moduł dotyczący wizualizacji wydatków i przychodów 

Zamawiającego. Dane do modułu powinny pochodzid ze sprawozdao finansowych i powinny 

obejmowad okres od roku 2016 i byd aktualizowane w cyklu kwartalnym. – Dane pobierane z 

GUS 

26.  Portal Interesanta udostępniad ma  informacje  publiczne  z  danych  strukturalnych  w  

zakresie informacji  budżetowych  takich  jak  dochody budżetu  wg  klasyfikacji  plan i 

wykonanie oraz wydatki budżetu wg klasyfikacji plan i wykonanie. – Dane pobierane z GUS 

27.  Portal Interesanta ma umożliwid zawężenie wyników dotyczących wydatków i przychodów 

Zamawiającego do danych zależnych od podatków opłacanych przez interesanta. 

 

Zmiany w pkt.: 7, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 25, 26 

Wykreślone pkt.: 27 

 


