Zał. A.1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
E-usługi dla mieszkańców Gminy Rozdrażew
1. System powinien umożliwić uwierzytelnienie użytkowników za pomocą profilu zaufanego
(system PZ, pz.gov.pl).
2.System powinien umożliwiać przypisanie wybranym, uwierzytelnionym przez system PZ
użytkownikom ról administratora w podziale funkcjonalnym obejmującym minimum
administratora systemu, administratora katalogu spraw i administratora e-pism
3. System powinien zapewnić uwierzytelnionym użytkownikom dostęp do ich danych
zarejestrowanych w systemach dziedzinowych obsługujących podatki i opłaty w urzędzie. Do
ewidencja podatków i opłat jest wykorzystywane oprogramowanie produkcji RADIX Sp. z o.o.
sp.k.:
• System Naliczania Podatków od Gruntów i Nieruchomości POGRUN+
• System Windykacji Opłat i Podatków WIP+
• System Naliczania Podatków od Środków Transportu POST+
4. Zakres udostępnianych przez system danych powinien obejmować:
• wymiar opłat i podatków,
• aktualny stan zobowiązań wraz z historią płatności,
• dane złożonych wniosków i deklaracji.
5. System powinien umożliwiać wnoszenie płatności z tytułu opłat i podatków drogą elektroniczną
za pośrednictwem zewnętrznego systemu obsługi płatności dostarczonego przez Blue Media S.A.
lub KIR S.A.
Wyboru dostawcy systemu obsługi płatności spośród Blue Media S.A. i KIR S.A. dokona
Zamawiający.
6. System powinien umożliwiać rejestrację opisów procedur urzędowych prowadzonych przez
Zamawiającego w formie katalogu spraw.
7. Katalog spraw powinien umożliwiać wyszukiwanie spraw wg kategorii, jednostki prowadzącej
sprawę lub słów kluczowych.
8. Do spraw zarejestrowanych w katalogu powinna być możliwość dołączania załączników
w powszechnie stosowanych formatach (pdf, doc/docx) i linków do formularzy osadzonych w
systemie obsługi interesanta lub na platformie ePUAP
9. System powinien umożliwiać budowę elektronicznych formularzy deklaracji/informacji
w zakresie podatków i opłat.
10. System powinien wspierać tworzenie powiązanych z formularzami wzorów dokumentów
elektronicznych do publikacji w CRWDE.
11. System powinien automatycznie wypełniać osadzone w nim formularze deklaracji/informacji
w zakresie podatków i opłat aktualnymi danymi zarejestrowanymi w systemach dziedzinowych
obsługujących podatki i opłaty w urzędzie. Przykład: osoba składająca korektę deklaracji w
zakresie segregacji odpadów powinna w formularzu deklaracji widzieć wszystkie dane z
poprzedniej deklaracji i wprowadzić korektę tylko w zakresie danych, które uległy zmianie
12. System powinien umożliwiać przesyłanie danych z osadzonych w nim formularzy
do dedykowanej skrytki na platformie ePUAP.

Sprzęt komputerowy:
2 zestawy komputerowe
System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)
Intel Core i5-7400 (4 rdzenie, od 3.00 GHz do 3.50 GHz, 6 MB cache)
Grafika: NVIDIA GeForce
Pamięć RAM: 16 GB (DIMM DDR4, 2400 MHz)
Dysk: 256 GB SSD SATA III
Łączność:, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, LAN 10/100/1000 Mbps
Monitor
Przekątna: minimum 23"
Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FullHD)
Matryca: LED, IPS
Kontrast: 4 000 000:1
Czas reakcji: 6 ms
VGA (D-sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
Regulacja kąta pochylenia
Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm
Regulacja wysokości
Regulacja kąta obrotu
Gwarancja 24 miesiące

