
Numer Wniosku o dofinansowanie: Edycja2/2021/5107/PolskiLad

Data wpływu Wniosku do Banku: 2022-02-25

Oświadczam, że zapoznałem się i przyjmuję do stosowania z:
Komunikat RODO: Tak
Regulamin Naboru Wnioskówo Dofinansowanie: Tak
Oświadczenie o pomocy publicznej: Tak
Oświadczenie o środkach publicznych: Tak

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych

I. Dane Wnioskodawcy
NazwaWnioskodawcy:Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie

Adres:

Ulica: ŻOŁNIERZY WIN

Nr budynku: 22

Nr lokalu:

Kod pocztowy: 22-200

Miejscowość: WŁODAWA

Województwo: lubelskie

Powiat: WŁODAWSKI

Gmina: M. WŁODAWA

REGON: 060012278

NIP: 5651447822

II. Dane personalne osoby upoważnionej do kontaktu
Imię: Józef

Nazwisko: Steć

Telefon:797655260

Adres e-mail: jozef.stec@mzcwlodawa.pl
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III. Przedmiot inwestycji
Limity dla wniosku: 5.000.000,00

Kod TERYTWnioskodawcy: 0619062

Obszar inwestycyjny: Cyfryzacja usług publicznych

Nazwa inwestycji: Zakup i modernizacja infrastruktury informatycznej (sprzętowej i programowej)
w celu cyfryzacji usług komunalnych w zakresie gospodarowania odpadami.

Opis inwestycji: I. 1. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracy bieżącej biura związku z
dostosowaniem go do możliwości świadczenia pracy zdalnej, do prowadzenia kontrolinieruchomości
w terenie oraz do prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych w jednostkach oświatowych i
na piknikach ekologicznych: a) serwer - szt. 1; obudowa RACK, 1 procesor, 64 GB RAM, 2 dyski SSD
1T,Windows serwer 2019, 10 RDP CAL b) laptop - szt. 8; procesor kl. i5, 16 GB RAM, dysk SSD 500 GB,
Windows 11 PRO, 15,6’ c) zestaw akcesoriów komputerowych - kpl. 7; stacja dokująca, monitor 24’,
klawiatura, mysz; d) switch - szt. 1; 24 port., 1 GBit, zarządzalny,e) tablet – szt. 1; 8-11’ Full HD, RAM
min. 4GB, wew.32 GB, Wi-Fi, LTE,Bluetooth, aparat min. 8 MPx f) urządzenie wielofunkcyjne (skaner,
drukarko-kopiarka, duplex) do wydruków seryjnych - szt. 1; A-3, kolor, 60 wydr./min. g) urządzenie
wielofunkcyjne (skaner, drukarko-kopiarka, duplex) stanowiskowe - szt. 5; A-4, cz.-b. 24 wydr./min,
h) projektor – szt. 1; matryca DLP/LED o kontraście 15000:1, głośniki, ekran rozwijany elektr., pilot,
rozdzielczość Full HD. II. 1. Zakup i wdrożenie programów komputerowych z obszaru: e-urząd (EBOK)
do obsługi kont wymiarowych, w tym do komunikacji z klientami w zakresie: a) informacji o:
płatnikach, ratach płatności, należnościach (zapłaconych i niezapłaconych wraz z wyliczonymi
odsetkami), wpłatach, zwrotach i przeksięgowaniach, podstawie wyliczenia kwoty należności
(deklaracje, zmiany deklaracji itp.), b) dokonania płatności elektronicznychza nieopłacone należności
korzystając z usług KIR i/lub BlueMedia, c) informacji o terminach odbioru odpadów komunalnych
– harmonogramy, d) informacji i edukacji dotyczącej segregacji odpadów. 2. Integracja
oprogramowania informatycznego w obszarze zarządzania systemem gospodarki odpadami na linii
MZC, instalacja komunalna ZZO i PSZOK-i.

Oświadczamy, że rozpoczęciepostępowania zakupowegonastąpiw terminie do 6miesięcy od daty
udostępnienia Wstępnej promesy: Tak

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Do 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-05-31

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 210.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 21.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcyw realizacji inwestycji: 10,00 %

Kwotawnioskowanych środków (w PLN): 189.000,00
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