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Załącznik Nr 3a do SIWZ 

Wzór Formularza cenowego 
 (Znak sprawy: IP.271.5.2018.AL) 

Formularz cenowy  na realizację dostaw e-usług wraz ze sprzętem do gmin partnerskich Euroregionu Bug w ramach projektu „Wzrost 

efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” współfinansowanego przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, Numer projektu: RPLU.02.01.00-06-0031/16, 

Umowa nr RPLU.02.01.00-06-0031/16-00 wraz z aneksem nr RPLU.02.01.00-06-0031/16-01  

 

Tabela 1. Gmina Miasto Terespol. 

Lp. 
Nazwa 

urządzenia/usługi/oprogramowania 

Pełna nazwa 

urządzenia/usługi/oprogramowania 

(producent/typ/model) 

Cena 

netto [zł] 

Liczba 

jednostek 

Wartość netto 

[zł] 

Stawka 

VAT [%] 
Wartość brutto [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Zestaw komputerowy 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 23   
 

 
Komputer przenośny 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 
 -   
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Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 
Serwer z macierzą dysków 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -  
  

 
Zasilacz awaryjny UPS 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1  
  

 Urządzenie UTM zabezpieczające 
sieć LAN v1 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -  
  



 

Projekt pn.: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 3

 Urządzenie UTM zabezpieczające 
sieć LAN v2 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1  
  

 
Przełączniki zarządzalne 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -  
  

 
Skaner 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -  
  

 
Niszczarka 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

 -  
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………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 
Skaner kodów kreskowych 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -  
  

 
Drukarka etykiet 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -  
  

 
Drukarka laserowa mono 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -  
  

 
Drukarka laserowa kolor 

Producent oferowanego rozwiązania:   -  
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………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 Wielofunkcyjne urządzenie  
biurowe v1 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -  
  

 Wielofunkcyjne urządzenie  
biurowe v2 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -  
  

 Wielofunkcyjne urządzenie  
biurowe v3 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

 -  
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Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 Rozbudowa systemu zabezpieczeń  
w serwerowni  

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -  
  

 
Modernizacja sieci LAN 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 10  
  

 
Uruchomienie/rozbudowa systemu 
elektronicznego zarządzania 
dokumentacją 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1  
  

 Modernizacja aplikacji mobilnej 
urzędu gminy 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 
 -  
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Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 
Oprogramowanie antywirusowe 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -  
  

 
Podpis elektroniczny 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 3  
  

 
Rozbudowa funkcjonalności portalu 
internetowego - dostosowanie do 
wymagań WCAG 2.0 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -  
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E-należności 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1  
  

 
Uruchomienie Portalu Interesanta i 
e-usług na platformie Portalu 
Interesanta 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1  
  

 

rozbudowa infrastruktury 
telekomunikacyjnej urzędu – 
wykorzystanie technologii VOIP 
poprzez zakup dedykowanych 
aparatów telefonicznych 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 22  
  

 
rozbudowa funkcjonalności 
geoportalu Stowarzyszenie 
Samorządów Euroregionu Bug 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

 1  
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………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 

E-usługa udostepniająca miejscowy 
plan zagospodarowania i 
umożliwiająca generowanie 
wypisów z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1  
  

 Audyt i wdrożenie polityki 
bezpieczeństwa 

  -  
  

 

RAZEM 
   

 

Tabela 2. Gmina Jabłoń 

Lp. 
Nazwa 

urządzenia/usługi/oprogramowania 

Pełna nazwa 

urządzenia/usługi/oprogramowania 

(producent/typ/model) 

Cena 

netto [zł] 

Liczba 

jednostek 

Wartość netto 

[zł] 

Stawka 

VAT [%] 
Wartość brutto [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Zestaw komputerowy 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 
 15   
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Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 
Komputer przenośny 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Serwer z macierzą dysków 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Zasilacz awaryjny UPS 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

 1   
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………………………………………………………………….…….. 

 Urządzenie UTM zabezpieczające 
sieć LAN v1 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 Urządzenie UTM zabezpieczające 
sieć LAN v2 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Przełączniki zarządzalne 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 2   
 

 
Skaner 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 
 1   
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Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 
Niszczarka 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 2   
 

 
Skaner kodów kreskowych 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Drukarka etykiet 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
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Drukarka laserowa mono 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Drukarka laserowa kolor 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 Wielofunkcyjne urządzenie  
biurowe v1 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 2   
 

 Wielofunkcyjne urządzenie  
biurowe v2 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

 -   
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………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 Wielofunkcyjne urządzenie  
biurowe v3 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 Rozbudowa systemu zabezpieczeń  
w serwerowni  

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Modernizacja sieci LAN 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 Uruchomienie/rozbudowa systemu 
elektronicznego zarządzania 

Producent oferowanego rozwiązania:   1   
 



 

Projekt pn.: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 15

dokumentacją ………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 Modernizacja aplikacji mobilnej 
urzędu gminy 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Oprogramowanie antywirusowe 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 15   
 

 
Podpis elektroniczny 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
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Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 
Rozbudowa funkcjonalności portalu 
internetowego - dostosowanie do 
wymagań WCAG 2.0 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
E-należności 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Uruchomienie Portalu Interesanta i 
e-usług na platformie Portalu 
Interesanta 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
rozbudowa funkcjonalności 
geoportalu Stowarzyszenie 
Samorządów Euroregionu Bug 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 
 1   
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Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 

E-usługa udostepniająca miejscowy 
plan zagospodarowania i 
umożliwiająca generowanie 
wypisów z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 Audyt i wdrożenie polityki 
bezpieczeństwa 

  1   
 

 

RAZEM 
   

 

Tabela 3. Gmina Milanów 

Lp. 
Nazwa 

urządzenia/usługi/oprogramowania 

Pełna nazwa 

urządzenia/usługi/oprogramowania 

(producent/typ/model) 

Cena 

netto [zł] 

Liczba 

jednostek 

Wartość netto 

[zł] 

Stawka 

VAT [%] 
Wartość brutto [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Zestaw komputerowy 

Producent oferowanego rozwiązania:   6   
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………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 
Komputer przenośny 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Serwer z macierzą dysków 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Zasilacz awaryjny UPS 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
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Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 Urządzenie UTM zabezpieczające 
sieć LAN v1 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 Urządzenie UTM zabezpieczające 
sieć LAN v2 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Przełączniki zarządzalne 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Skaner 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 
 -   

 



 

Projekt pn.: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 20

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 
Niszczarka 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Skaner kodów kreskowych 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Drukarka etykiet 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 



 

Projekt pn.: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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Drukarka laserowa mono 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 5   
 

 
Drukarka laserowa kolor 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 Wielofunkcyjne urządzenie  
biurowe v1 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 Wielofunkcyjne urządzenie  
biurowe v2 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

 -   
 



 

Projekt pn.: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 Wielofunkcyjne urządzenie  
biurowe v3 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 Rozbudowa systemu zabezpieczeń  
w serwerowni  

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Modernizacja sieci LAN 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 Uruchomienie/rozbudowa systemu 
elektronicznego zarządzania 

Producent oferowanego rozwiązania:   -   
 



 

Projekt pn.: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 23

dokumentacją ………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 Modernizacja aplikacji mobilnej 
urzędu gminy 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Oprogramowanie antywirusowe 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 25   
 

 
Podpis elektroniczny 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 



 

Projekt pn.: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 
Rozbudowa funkcjonalności portalu 
internetowego - dostosowanie do 
wymagań WCAG 2.0 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
E-należności 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Uruchomienie Portalu Interesanta i 
e-usług na platformie Portalu 
Interesanta 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
rozbudowa funkcjonalności 
geoportalu Stowarzyszenia 
Samorzadów Euroregionu Bug 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 
 1   

 



 

Projekt pn.: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 

E-usługa udostepniająca miejscowy 
plan zagospodarowania i 
umożliwiająca generowanie 
wypisów z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 Audyt i wdrożenie polityki 
bezpieczeństwa 

  1   
 

 

RAZEM 
   

 

Tabela 4. Gmina Wisznice 

Lp. 
Nazwa 

urządzenia/usługi/oprogramowania 

Pełna nazwa 

urządzenia/usługi/oprogramowania 

(producent/typ/model) 

Cena 

netto [zł] 

Liczba 

jednostek 

Wartość netto 

[zł] 

Stawka 

VAT [%] 
Wartość brutto [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Zestaw komputerowy 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 
 5   

 



 

Projekt pn.: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 
Komputer przenośny 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 3   
 

 
Serwer z macierzą dysków 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Zasilacz awaryjny UPS 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

 1   
 



 

Projekt pn.: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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………………………………………………………………….…….. 

 Urządzenie UTM zabezpieczające 
sieć LAN v1 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 Urządzenie UTM zabezpieczające 
sieć LAN v2 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Przełączniki zarządzalne 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Skaner 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 
 -   

 



 

Projekt pn.: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 
Niszczarka 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Skaner kodów kreskowych 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Drukarka etykiet 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 



 

Projekt pn.: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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Drukarka laserowa mono 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Drukarka laserowa kolor 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 Wielofunkcyjne urządzenie  
biurowe v1 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 Wielofunkcyjne urządzenie  
biurowe v2 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

 -   
 



 

Projekt pn.: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 Wielofunkcyjne urządzenie  
biurowe v3 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 2   
 

 Rozbudowa systemu zabezpieczeń  
w serwerowni  

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Modernizacja sieci LAN 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 Uruchomienie/rozbudowa systemu 
elektronicznego zarządzania 

Producent oferowanego rozwiązania:   1   
 



 

Projekt pn.: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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dokumentacją ………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 Modernizacja aplikacji mobilnej 
urzędu gminy 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Oprogramowanie antywirusowe 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 30   
 

 
Podpis elektroniczny 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 



 

Projekt pn.: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 
Rozbudowa funkcjonalności portalu 
internetowego - dostosowanie do 
wymagań WCAG 2.0 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 4   
 

 
E-należności 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Uruchomienie Portalu Interesanta i 
e-usług na platformie Portalu 
Interesanta 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
rozbudowa funkcjonalności 
geoportalu Stowarzyszenia 
Samorządów Euroregionu Bug 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 
 1   

 



 

Projekt pn.: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 33

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 

E-usługa udostepniająca miejscowy 
plan zagospodarowania i 
umożliwiająca generowanie 
wypisów z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 Audyt i wdrożenie polityki 
bezpieczeństwa 

  1   
 

 

RAZEM 
   

 

Tabela 5. Gmina Leśna Podlaska 

Lp. 
Nazwa 

urządzenia/usługi/oprogramowania 

Pełna nazwa 

urządzenia/usługi/oprogramowania 

(producent/typ/model) 

Cena 

netto [zł] 

Liczba 

jednostek 

Wartość netto 

[zł] 

Stawka 

VAT [%] 
Wartość brutto [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Zestaw komputerowy 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 
 35   
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Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 
Komputer przenośny 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 5   
 

 
Serwer z macierzą dysków 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Zasilacz awaryjny UPS 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

 1   
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………………………………………………………………….…….. 

 Urządzenie UTM zabezpieczające 
sieć LAN v1 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 Urządzenie UTM zabezpieczające 
sieć LAN v2 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Przełączniki zarządzalne 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Skaner 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 
 -   
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Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 
Niszczarka 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Skaner kodów kreskowych 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Drukarka etykiet 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
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Drukarka laserowa mono 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Drukarka laserowa kolor 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 Wielofunkcyjne urządzenie  
biurowe v1 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 Wielofunkcyjne urządzenie  
biurowe v2 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

 5   
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………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 Wielofunkcyjne urządzenie  
biurowe v3 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 Rozbudowa systemu zabezpieczeń  
w serwerowni  

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Modernizacja sieci LAN 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 Uruchomienie/rozbudowa systemu 
elektronicznego zarządzania 

Producent oferowanego rozwiązania:   1   
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dokumentacją ………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 Modernizacja aplikacji mobilnej 
urzędu gminy 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Oprogramowanie antywirusowe 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 35   
 

 
Podpis elektroniczny 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
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Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 
Rozbudowa funkcjonalności portalu 
internetowego - dostosowanie do 
wymagań WCAG 2.0 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
E-należności 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Uruchomienie Portalu Interesanta i 
e-usług na platformie Portalu 
Interesanta 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
rozbudowa funkcjonalności 
geoportalu Stowarzyszenia 
Samorządów Euroregionu Bug 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 
 1   
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Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 

E-usługa udostepniająca miejscowy 
plan zagospodarowania i 
umożliwiająca generowanie 
wypisów z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 Audyt i wdrożenie polityki 
bezpieczeństwa 

  1   
 

 

RAZEM 
   

 

Tabela 6. Gmina Tuczna 

Lp. 
Nazwa 

urządzenia/usługi/oprogramowania 

Pełna nazwa 

urządzenia/usługi/oprogramowania 

(producent/typ/model) 

Cena 

netto [zł] 

Liczba 

jednostek 

Wartość netto 

[zł] 

Stawka 

VAT [%] 
Wartość brutto [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Zestaw komputerowy 

Producent oferowanego rozwiązania:   14   
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………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 
Komputer przenośny 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 3   
 

 
Serwer z macierzą dysków 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Zasilacz awaryjny UPS 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
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Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 Urządzenie UTM zabezpieczające 
sieć LAN v1 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 Urządzenie UTM zabezpieczające 
sieć LAN v2 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Przełączniki zarządzalne 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Skaner 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 
 -   
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Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 
Niszczarka 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Skaner kodów kreskowych 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Drukarka etykiet 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
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Drukarka laserowa mono 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Drukarka laserowa kolor 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 Wielofunkcyjne urządzenie  
biurowe v1 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 Wielofunkcyjne urządzenie  
biurowe v2 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

 -   
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………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 Wielofunkcyjne urządzenie  
biurowe v3 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 Rozbudowa systemu zabezpieczeń  
w serwerowni  

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Modernizacja sieci LAN 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 Uruchomienie/rozbudowa systemu 
elektronicznego zarządzania 

Producent oferowanego rozwiązania:   1   
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dokumentacją ………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 Modernizacja aplikacji mobilnej 
urzędu gminy 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 
Oprogramowanie antywirusowe 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 17   
 

 
Podpis elektroniczny 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
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Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 
Rozbudowa funkcjonalności portalu 
internetowego - dostosowanie do 
wymagań WCAG 2.0 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
E-należności 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
Uruchomienie Portalu Interesanta i 
e-usług na platformie Portalu 
Interesanta 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 1   
 

 
rozbudowa funkcjonalności 
geoportalu Stowarzyszenia 
Samorzadów Euroregionu Bug 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 
 1   
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Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 

E-usługa udostepniająca miejscowy 
plan zagospodarowania i 
umożliwiająca generowanie 
wypisów z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Producent oferowanego rozwiązania:  

………………………………………………………………….…….. 

Nazwa oferowanego rozwiązania: 

………………………………………………………………….…….. 

Gwarancja: 

………………………………………………………………….…….. 

 -   
 

 Audyt i wdrożenie polityki 
bezpieczeństwa 

  -   
 

 

RAZEM 
   

 

 

Podsumowanie całościowe oferty (łącznie dla Gmin: Terespol, Jabłoń, Milanów, Wisznice, Leśna Podlaska i Tuczna) 

Miejsce dostawy 

Nazwa Towaru  
dla obowiązku 

podatkowego po stronie 
Zamawiającego 

Wartość netto [zł] 
Stawka 

VAT [%] 
Wartość brutto [zł] 
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Gmina i Miasto Terespol 
    

Gmina Jabłoń 
    

Gmina Milanów 
    

Gmina Wisznice 
    

Gmina Leśna Podlaska  
    

Gmina Tuczna 
    

Łączna wartość oferty: 
   

 

 

 

 

  ………………………………., dnia …………..…………… 2018 r. 
          (miejscowość) 
 

............................................................................................... 
(pieczęć i podpis Wykonawcy  

lub Pełnomocnika) 


