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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10620-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
2011/S 8-010620
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21A, KZK
GOP, attn: Grzegorz Włoczyk, POLSKA-40-053Katowice. Tel. +48 327438486. Fax +48 322519745.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.11.2010, 2010/S 224-343103)

Przedmiot zamówienia:
CPV:48900000, 30211200, 30237131, 30210000, 30236000, 48000000, 48611000, 48510000, 48810000, 48813000,
48813200, 66133000, 45000000, 45310000
Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.
Osprzęt do dużych systemów komputerowych.
Karty elektroniczne.
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Integracja usług publicznych polegać będzie na możliwości płacenia jedną kartą za usługi we wszystkich instytucjach
zaangażowanych w projekt oraz stosowaniu taryf zintegrowanych (np. Park& Ride), jak również na umożliwieniu
użytkownikowi systemu skorzystania z oferty instytucji akceptujących kartę ŚKUP z poziomu Portalu Klienta, bez
konieczności wielokrotnego logowania się na różnych stronach internetowych.
III.2.3) Zdolność techniczna
D. Specjalista ds. sieci:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— znajomość sieci WAN, LAN i VPN na poziomie administratora, potwierdzona udziałem w roli specjalistyds. sieci,
która obejmowała WAN, LAN lub VPN, potwierdzona udziałem w projekcie polegającym na budowie systemów
teleinformatycznych zrealizowanych dla klientów o rozproszonej strukturze organizacyjnej (posiadających minimum 20
jednostek usytuowanych w różnych lokalizacjach - posiadających różne adresy pocztowe).
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 28.1.2011 (11:59).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.1.2011 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 28.1.2011 (12:30)
Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Integracja usług publicznych polegać będzie na możliwości płacenia jedną kartą za usługi we wszystkich instytucjach
zaangażowanych w projekt oraz stosowaniu taryf zintegrowanych (np. Park& Ride), jak również na umożliwieniu
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użytkownikowi systemu skorzystania z oferty instytucji akceptujących kartę ŚKUP z poziomu Portalu Klienta, bez
konieczności wielokrotnego logowania się na różnych stronach internetowych instytucji uczestniczących w projekcie.
III.2.3) Zdolność techniczna:
D. Specjalista ds. sieci:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— znajomość w budowie sieci WAN, LAN i VPN na poziomie administratora, potwierdzona udziałem w roli specjalisty
ds. sieci, która obejmowała WAN, LAN lub VPN, potwierdzona udziałem w projekcie polegającym na budowie systemu
teleinformatycznego zrealizowanym dla klienta o rozproszonej strukturze organizacyjnej (posiadającego minimum 20
jednostek usytuowanych w różnych lokalizacjach - posiadających różne adresy pocztowe).
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 4.2.2011 (11:59).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 4.2.2011 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 4.2.2011 (12:30)
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