
 

Gmina Stare Babice                                 
ul. Rynek 32 

05-082 Stare Babice 

 

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu
Gminie Stare Babice” w ramach RPO 
Działanie 2.2. „Rozwój e-usług”, 
nr RPMA.02.02.00-14-054/08-00, 
zgodnie z Komunikatem Wyjaś
konkurencji, Gmina Stare Babice

1. W ramach realizowanego projektu, zgodnie z art.
2004r. Prawo zamówień
Stare Babice będzie realizowa

2. W związku z powyższym informujemy o
zamówienie, którego przedmiotem b

a. dostawa do siedziby zamawiaj
- 2 szt. infokiosków wewn

b. Podstawowe wymagania techniczne:
- Interfejs LAN 
- Interfejs WiFi 
- Ekran dotykowy,
- klient poczty (brak mo
uruchamiania ich),
- przeglądarka dokumentów umo
dokumentów, ich edycji i wysyłani
- strona startowa z przyciskami (z mo
- moduł do tworzenia kategorii (menu)

c. Termin realizacji zamówienia: do 25 czerwca 2012 r.
d. Miejsce dostawy: Urz

3. Ofertę zawierającą: 
a. cenę brutto za sztuk
b. termin dostawy np. w formie liczby dni od zamówienia,
c. specyfikację techniczn
d. inne warunki dostawy, instalacji, płatno

prosimy przesłać pocztą
sekretariat@stare-babice.wa
 

4. W przypadku pytań pros
 

 

 

                                                                           Stare Babice, 

 

OGŁOSZENIE 
 

 
ą projektu pod nazwą „Rozwój dost ępu do e- usług publicznych w 

w ramach RPO WM, Priorytet II „Przyspieszenie e-
, oraz zawartą w dniu 06.06.2012 r. umową o dofinansowanie projektu 

00, oraz Zasadami Kwalifikowalności Wydatków w Ramach RPO WM 
zgodnie z Komunikatem Wyjaśniającym Komisji (2006/C 179/02) celem zachowania zasad 

Gmina Stare Babice informuje, że: 

mach realizowanego projektu, zgodnie z art. art.4 pkt 8 Ustawy 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó

ędzie realizować zakup 2 infokiosków. 
ższym informujemy o możliwości złożenia oferty na poni

zamówienie, którego przedmiotem będzie: 
do siedziby zamawiającego następujących urządzeń: 

2 szt. infokiosków wewnętrznych, 
Podstawowe wymagania techniczne: 

Interfejs LAN – gniazdo RJ, 
WiFi – funkcja punktu dostępowego, 

Ekran dotykowy, 
klient poczty (brak możliwości zapisu treści poczty i zał

uruchamiania ich), 
ądarka dokumentów umożliwiająca wyświetlanie lokalnie zainstalowanych 

dokumentów, ich edycji i wysyłania pocztą elektroniczną 
strona startowa z przyciskami (z możliwością edycji), 
moduł do tworzenia kategorii (menu) 

Termin realizacji zamówienia: do 25 czerwca 2012 r. 
Miejsce dostawy: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-

 brutto za sztukę, 
termin dostawy np. w formie liczby dni od zamówienia, 

ę techniczną i opis funkcjonalności, 
inne warunki dostawy, instalacji, płatności. 

ć pocztą elektroniczną na adres:  
babice.waw.pl 

ń prosimy o kontakt telefoniczny do Urzędu: tel. +48 22 722 92 49

Stare Babice, 12.06.2012 r. 

usług publicznych w 
-rozwoju Mazowsza” 

ą o dofinansowanie projektu 
ci Wydatków w Ramach RPO WM 

celem zachowania zasad 

art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 
 publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm) Gmina 

enia oferty na poniżej opisane 

 

ci poczty i załączników oraz 

wietlanie lokalnie zainstalowanych 

082 Stare Babice 

du: tel. +48 22 722 92 49 


