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Proszę o informację

I}z. ......

Napodstawieań.2ust. 1iah. 10ust. 1ustawyzdnia6wześnia2001r.odostępiedoinfornucjipublicznej(Dz
U. z2a16 r, Poz 1764 zpóźn. zn,), arracam się z prośbą o udostępnienie inforrnacji w zakresie:
Wimieniu

następujące pytania:

,

]

proszę o udżelenie odpowiedż na
.u

1. Cry Państwa jednostka posiada licencję/abonament na system do obsługizanńwień publiczlych drogą
elektroniczną zgodny z projektem
prowadzonym prrezUrąd Zamówień publicznyó?
"e-Zarrówienia'
a) JeŚli tak to proszę o wskazanie wańości urrpwy, czasu jej obowią3ywania orazproducenta uźytkowanego
systemu.
b) JeŚli nie - to cry w projektor^/anym budżecie na 2019 rok aplanowano zakup systemu do obsfugi zamówień

publicznych?

2. Cry Państwa jednostka użytkuje system elektronicznego obiegu dokurrpntów lub system etektronicznąo
arad7e:nia doku rne ntacją?
a) JeŚli tak to proszę o wskazanie wańości urno\^/y, czasu jej obowiązywania orazproducenta

uźytkołanąo

systernu.
b) JeŚli w Państwa jednostce jest użytkowany system EZDiEOD proszę o informację cąy umożiwia on
automatYcane Pobieranie iwysyłanie pismĄrniosków/decyzji do systemu eP.UAP bez koniecznościlogowania się do
platformy ePUAP.
- to cry w pĄektowanym budżecie na 2019 rok zaplanowano zakup systemu do klasy

c) JeŚli nie

3. Cryjego autorstwa Biuletyn lnforrnaQi Publicznej użytkuje Państwa jednostka.

umowy i czasu na jaki została zawarta.
4.

z

EzDlEoD ?

ProsĘ o wskazanie wańości

jakiego systemu do weryfika§i podpisów elektronicznych państwo korrystacie?

Wnioskowaną inforrnację proszę przesłaó na adres e.poczty elekronicznej:
korespondencję w sprawie niniejszego wniosku proszę kierować na skrzynkę epuAp
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