
 

 

ZAMÓWIENIE 

Nazwa jednostki zamawiającej ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adres ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Numer NIP ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Zamówienie programu z rocznym serwisem 
 

 

Nazwa systemu Cena na jedno stanowisko 
Licencja, instalacja, serwis 12 m-cy 

Licencja na każde dodatkowe 
stanowisko 

W ramach tej samej sieci komputerowej 

PODATKI 
System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych 

  
  

Rozszerzenie PODATKI 
Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN 

  
-  

Rozszerzenie PODATKI 
Moduł druku kodów paskowych na decyzjach 

  
-  

Rozszerzenie PODATKI/KSZOB 
Obsługa wirtualnych kont bankowych (wymiar i księgowość) 

  -  

JGU 
System wymiaru podatków lokalnych od osób prawnych 

  
  

DZIERŻAWY 
System ewidencji i wymiaru dzierżaw czasowych 

  
  

UŻYTKOWANIE  

System ewidencji i wymiaru opłat z tytułu użytkowania wieczystego. 

  
  

AUTA 
System wymiaru podatków od środków transportowych 

    

AUTA-WK 
System wymiaru podatków od środków transportowych z opcją 
pobierania danych z Wydziału Komunikacji 

  
  

OPLOK 
System wymiaru opłat lokalnych (mandaty, psy, opłata targowa)  

  -  

Rozszerzenie OPLOK 
Rozliczanie dodatkowych zobowiązań w ramach jednej aplikacji  

    

WODA 
System rozliczania opłat za wodę i ścieki  

    

WODA 
System WODA z modułem współpracy z PSION 

    

*Proszę wpisać zamawianą ilość licencji  

 

 

 

 

 

 

 
Data, podpis i pieczęć osoby zamawiającej 

…………………………………………………………………………………. 
Proponowany termin instalacji i pierwszego szkolenia  



 

 

ZAMÓWIENIE 

Nazwa jednostki zamawiającej ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adres ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Numer NIP ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Zamówienie programu z rocznym serwisem 
 

 

Nazwa systemu Cena na jedno stanowisko 
Licencja, instalacja, serwis 12 m-cy 

Licencja na każde dodatkowe 
stanowisko 

W ramach tej samej sieci komputerowej 

KSZOB  

System księgowości podatków i opłat 
    

Rozszerzenie KSZOB 
Moduł druku kodów paskowych na upomnieniach 

  -  

KASA 
System obsługi kasy Urzędu 

    

UPK 
Uniwersalny program księgujący, umożliwiający 
automatyczne 
wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych 

    

EGZEKUCJE+ 
System kontroli egzekucji należności, wersja rozszerzona 

    

KBiP - BUDŻET 
Księgowość budżetowa z planowaniem 

    

WIZJA 
Wieloletnie prognozy finansowe 

    

WIZJA – upgrade z PRPLAN 
Wieloletnie prognozy finansowe 

  -  

MATERIAŁY 
Prowadzenie ewidencji materiałów 

    

Środki Trwałe 
Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych 
oraz ich umorzeń 

    

UMOWYFV, WNIOSKI I ZAMÓWIENIA 
Ewidencja umów i faktur VAT, rozliczanie zaliczek 

    

SPRAWOZDANIA 
Przygotowywanie sprawozdań do RIO 
(poza systemem BUDŻET) 

    

FiK – Finanse i Księgowość     

KADRY i PŁACE 
Program kadrowo-płacowy 

    

*Proszę wpisać zamawianą ilość licencji  

 

 

 

 

 

 

 
Data, podpis i pieczęć osoby zamawiającej 

…………………………………………………………………………………. 
Proponowany termin instalacji i pierwszego szkolenia  



 

 

ZAMÓWIENIE 

Nazwa jednostki zamawiającej ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adres ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Numer NIP ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Zamówienie programu z rocznym serwisem 
 

 

Nazwa systemu Cena na jedno stanowisko 
Licencja, instalacja, serwis 12 m-cy 

Licencja na każde dodatkowe 
stanowisko 

W ramach tej samej sieci komputerowej 

KBiP – BUDŻET, KSZOB, PŁACE, REJESTR 
Prowadzenie ewidencji w dodatkowym rejestrze/bazie danych na potrzeby odrębnej 
jednostki 

  -  

OPSKARB 
Rejestrowanie i rozliczanie opłat skarbowych 

    

DODATKI 
System obsługi dodatków mieszkaniowych 

    

CZYNSZE 
Rejestrowanie i rozliczanie czynszu 

    

REJESTR 
System ewidencji zakupu i sprzedaży, fakturowania i rozliczania faktur VAT 

    

Rozszerzenie REJESTR 
Współpraca z drukarką fiskalną 

  -  

ZEZWOLENIA 
Ewidencja zezwoleń na handel alkoholem 

    

PRZELEWY 
Program do przygotowania przelewów. W ramach niego: 
- moduł obsługi zwrotów podatku akcyzowego – PODATKI 
- moduł drukowania blankietów wpłat – KSZOB 

  -  

BO Admin 
Program administrujący bazą osobową 

  -  

POWIADOMIENIA 
Wysyłanie spersonalizowanych informacji SMS-owych 

    

KSZOB 
Integracja zewnętrznego (spośród obsługiwanych) systemu gospodarki 
odpadami systemem księgowości zobowiązań – dla klientów posiadających 
KSZOB 

  -  

GOMIG – KSZOB - UPK 
Programy KSZOB i UPK wraz z integracją zewnętrznego (spośród obsługiwanych) 
systemu gospodarki odpadami z systemem księgowości zobowiązań, z możliwością 
wykorzystania kont wirtualnych. Dotyczy obszaru pojedynczej gminy. 

    

UPGRADE każdej aplikacji do odpowiednika w wersji WIN/SQL 

 
  -  

*Proszę wpisać zamawianą ilość licencji  

 

 

 

 

 

 

 

 
Data, podpis i pieczęć osoby zamawiającej 

…………………………………………………………………………………. 
Proponowany termin instalacji i pierwszego szkolenia  



 

 

ZAMÓWIENIE 

Nazwa jednostki zamawiającej ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adres ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Numer NIP ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Zamówienie programu z rocznym serwisem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa systemu Cena  
Licencja, instalacja, serwis 12 m-cy 

Ilość 

KASA – BUDŻET 
  

KASA - OPSKARB   

KSZOB - BUDŻET   

PŁACE - BUDŻET   

REJEST VAT - BUDŻET   

ŚRODKI TRWAŁE - BUDŻET   

KSZOB - KASA  

Z wykorzystaniem kolejki wpłat 
  

KSZOB - KASA  

Wzajemna integracja 
  

UProKs – PSION  
Przygotowanie i wczytanie danych księgowych dot. opłaty za śmieci na PSION  
(wymagane są kody aktywacyjne) 

  

Współpraca aplikacji wymiarowych z systemem księgowości zobowiązań 
(opłata dotyczy każdego dodatkowo zintegrowanego systemu) 

  

Firebird – usługi serwisowe  
Instalowanie serwera Firebird, instalowanie oprogramowania klienta Firebird, serwis bazy 
danych, obejmuje: aktualizację oprogramowania w miarę ukazywania się nowych wersji, 
konfigurowanie bazy – ustawianie parametrów dla optymalnego działania (parametry zależne 
od wielkości bazy i jej wykorzystania), okresowe wykonywanie porządkowania bazy, na 
życzenie użytkownika wykonywanie kopii bazy 

  

OPŁATA ABONAMENTOWA  

Przedłużenie gwarancji i serwisu oprogramowania na kolejny rok kalendarzowy 

1/3 aktualnej ceny odpowiednich systemów, 
jednakże nie mnie j niż 2 700zł  

*Proszę wpisać zamawianą ilość licencji  

 

 
Data, podpis i pieczęć osoby zamawiającej 

…………………………………………………………………………………. 
Proponowany termin instalacji i pierwszego szkolenia  



 

 

ZAMÓWIENIE 

Nazwa jednostki zamawiającej ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adres ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Numer NIP ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Zamówienie programu z rocznym serwisem 
 

 

 

 

 

Nazwa systemu Cena  
Licencja, instalacja, serwis 12 m-cy 

Ilość 

1. Zestaw serwisów sieciowych, umożliwiających pobieranie i udostępnianie przez Internet danych, 
zgromadzonych w lokalnych bazach Urzędu 

e-PODATKI 
- informacje o podatkach lokalnych (od nieruchomości, rolny, leśny – od osób fizycznych i prawnych), 
informacje o dzierżawach i użytkowaniu wieczystym, informacje o opłatach lokalnych (obejmuje podatek 
na wywóz śmieci), informacje o podatku od osób transportowych, 
- dane wymiarowe, wymiar podatki z podziałem na raty, aktualne informacje dotyczące rozliczenia 
księgowego 

  

e-OPLOK 
- informacje o opłatach lokalnych: dane umów, wymiar opłat, aktualne informacje dotyczące rozliczenia 
księgowego - na potrzeby podatku za odbiór śmieci jako jedynego zobowiązania. 

  

2. Aplikacja do rejestracji użytkowników sieciowych i przydzielania praw dostępu 

   

3. Moduł płatności internetowych 

Zestaw serwisów sieciowych do obsługi płatności – Info – System   

4. Uniwersalny Program Księgujący  

Uniwersalny Program Księgujący, umożliwiający automatyczne wczytywanie wyciągów bankowych    

*Proszę wpisać zamawianą ilość licencji  

 

 
Data, podpis i pieczęć osoby zamawiającej 

…………………………………………………………………………………. 
Proponowany termin instalacji i pierwszego szkolenia  


