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ELEKTRONICZNY SAMORZĄD 

Przedstawiam Państwu naszą ofertę na Elektroniczny samorząd będący kompleksowym rozwiązaniem dla Miast, 

Gmin oraz Powiatów i jednostek organizacyjnych.  Nasza firma funkcjonuje od 1991r. Od kilkunastu lat specjalizujemy się 

w tworzeniu oprogramowania dla administracji publicznej, a także obsłudze informatycznej jednostek samorządu 

terytorialnego z całej Polski. Zaufało nam już ponad 600 Urzędów Miast i Gmin, Starostw wraz z jednostkami 

organizacyjnymi.  

Na naszej oficjalnej stronie www.alfatv.pl  (http://alfatv.pl/biuletyn-informacji-publicznej) możecie Państwo obejrzeć wszystkie 
nasze realizacje, poniżej chcielibyśmy przedstawić kilkadziesiąt wybranych z ponad 200 z woj. ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 
 

1. http://bip.chojna.pl/ -Urząd Gminy Chojna 
2. http://bip.czlopa.pl/ -Miasto i Gmina Człopa 
3. http://bip.debno.com.pl/ -Urząd Miejski w Dębnie 
4. http://bip.dobragmina.com.pl/ -Miasto i Gmina Dobra 
5. http://bip.dobraszczecinska.pl/ -Urząd Gminy Dobra 
6. http://bip.dolice.pl/ -Urząd Gminy Dolice 
7. http://bip.drawno.pl/ -Urząd Miejski w Drawnie 
8. http://bip.dziwnow.pl/ -Urząd Miejski w Dziwnowie 
9. http://bip.golczewo.pl/ -Urząd Gminy Golczewo 
10. http://bip.goleniow.pl/ -Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie 
11. http://bip.gryfice.eu/ -Urząd Miejski w Gryficach 
12. http://bip.insko.pl/ -Urząd Gminy i Miasta w Ińsku 
13. http://bip.kaliszpom.pl/ -Urząd Miejski Kalisz Pomorski 
14. http://bip.karnice.pl/ -Urząd Gminy Karnice 
15. http://bip.kobylanka.pl/ -Urząd Gminy w Kobylance 
16. http://bip.kozielice.pl/ -Urząd Gminy Kozielice 

17. http://bip.gminawalcz.pl/ -Urząd Gminy Wałcz 
18. http://bip.krzecin.pl/ -Urząd Gminy Krzęcin 
19. http://bip.lipiany.pl/ -Urząd Miejski Lipiany 
20. http://bip.manowo.pl/ -Urząd Gminy Manowo 
21. http://bip.mieszkowice.pl/ -Urząd Miejski w Mieszkowicach 
22. http://bip.nowewarpno.pl/ -Urząd Gminy Nowe Warpno 
23. http://bip.nowogrodekpomorski.pl/ -Urząd Gminy Nowogródek Pom. 
24. http://bip.pyrzyce.um.gov.pl/ -Urząd Miejski w Pyrzycach 
25. http://bip.rewal.pl/ -Urząd Gminy Rewal 
26. http://bip.stepnica.pl/ -Urząd Miasta i Gminy Stepnica 
27. http://bip.suchan.pl/ -Urząd Miejski w Suchaniu 
28. http://bip.widuchowa.pl/ -Urząd Gminy Widuchowa 
29. http://bip.zlocieniec.pl/ -Urząd Miejski w Złocieńcu 
30. http://bip.choszczno.pl/ -Urząd Miejski w Choszcznie 
31. http://bip.bierzwnik.pl/ -Urząd Gminy w Bierzwniku 
32. http://bip.banie.pl/ -Urząd Gminy w Baniach 

 

Na naszej oficjalnej stronie www.alfatv.pl  (http://alfatv.pl/biuletyn-informacji-publicznej) możecie Państwo 
obejrzeć wszystkie nasze realizacje, poniżej chcielibyśmy przedstawić kilka wybranych z ponad 80 z woj. 
POMORSKIEGO: 

1. www.bip.cewice.pl – Urząd Gminy Cewice 
2. www.bip.powiat.slupsk.pl – Starostwo Powiatowe w Słupsku 
3. www.bip.jastarnia.pl – Urząd Miasta w Jastarni 
4. www.bip.krokowa.pl – Urząd Gminy Krokowa 
5. www.bip.powiat.malbork.pl – Starostwo Powiatowe w Malborku 
6. www.bip.miastko.pl – Urząd Gminy Miastko 
7. www.bip.miastopuck.pl – Urząd Miasta Puck 
8. www.bip.czluchow.pl – Urząd Miejski w Człuchowie 
9. www.bip.kepice.pl – Urząd Miejski w Kępicach 
10. www.bip.krynicamorska.tv – Urząd Miasta w Krynicy Morskiej 
11. www.bip.um.lebork.pl – Urząd Miasta Lębork 
12. www.bip.powiatbytowski.pl – Starostwo Powiatowe w Bytowie 
13. www.bip.gniewino.pl - Urząd Gminy Gniewino 

 

14. www.bip.trzebielino.pl – Urząd Gminy Trzebielino 
15. www.bip.hel.eu – Urząd Miasta Hel 
16. www.bip.czarne.pl – Urząd Miasta i Gminy Czarne  
17. www.bip.koczala.pl – Urząd Gminy Koczała 
18. www.bip.somonino.pl -  Urząd Gminy Somonino 
19. www.bip.ugwejherowo.pl - Urząd Gminy Wejherowo 
20. www.bip.brusy.pl - Urząd Miejski w Brusach 
21. www.bip.reda.pl -  Urząd Miasta Reda 
22. www.bip.gminaslupsk.pl  - Urząd Gminy w Słupsku 
23. www.bip.smoldzino.com.pl – Urząd Gminy Smołdzino 
24. www.bip.reda.pl – Urząd Gminy Reda 
25. www.bip.wejherowo.pl – Urząd Miejski Wejherowo 
26. www.bip.powiatkwidzynski.pl – Starostwo Powiatowe w Kwidzyniu 
27. www.bip.powiatczluchowski.org.pl Starostwo Powiatowe w Człuchowie 

 

Pełny wykaz Biuletynów Informacji Publicznej, które nasza firma obsługuje znajduje się na naszej stronie internetowej: 
http://alfatv.pl/biuletyn-informacji-publicznej 
i wiele innych …..   między innymi :  

Urząd Miejski Grudziądz ,Straż Miejska we Wrocławiu ,  Powiat Drawski, Powiat Stargardzki, Powiat Słupski, Powiat 
Malbork,  Powiat Bytowski , Powiat Kwidzyński , Powiat Międzychodzki, Powiat Kutnowski , Powiat Bełchatowski, Powiat 
Żniński , Powiat Obornicki , Powiat Człuchowski, Powiat Kamieński, Powiat Myśliborski, Powiat Wałecki, Powiat Szamotulski 
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W skład  Systemu Elektronicznego Samorządu wchodzą następujące elementy: 

1. Biuletyn Informacji Publicznej http://alfatv.pl/biuletyn-informacji-publicznej  

oraz 

2. Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta http://alfatv.pl/elektroniczne-biuro-obslugi-interesanta  

 

Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) spełniający również wymogi WCAG 2.0. (przykładowe rozwiązanie 

www.bip.manowo.pl) - wraz z unikalnym rozwiązaniem jakim jest Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (e-BOI) 

dostosowany do wymogów WCAG 2.0. (przykładowe rozwiązanie www.eboi.cewice.pl) oraz archiwizację 

dotychczasowego BIP-a Państwa jednostki i umieszczenia danych na naszych serwerach. 

  

Przykładowe rozwiązanie BIP 

 

       Wersja graficzna bip.manowo.pl    Wersja dla niepełnosprawnych bip.manowo.pl 

     
 

Nasze oprogramowanie Biuletynu Informacji Publicznej, które działa z powodzeniem już  

w ponad 580 jednostkach samorządowych na terenie całego kraju. 

 

• Autorski system CMS do wprowadzania treści (na BIP-a oraz e-BOI), charakteryzujący się maksymalną 

prostotą zarządzania przez nieograniczoną ilość redaktorów, szybkość oraz przejrzystość 

udostępnianych informacji, co sprawia że nasze oprogramowanie cieszy się dużą popularnością. 

• System działa zgodnie z rozporządzeniem o BIP oraz rozporządzeniem w sprawie minimalnych 

wymogów dla systemów teleinformatycznych przechodząc pozytywnie wiele kontroli NIK. 

• Oprogramowanie zgodne z Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0)  

z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 526). 

• Oprogramowanie jest sprzężone z kontem FTP, dzięki czemu możliwe jest zamieszczanie plików 

(załączników do ogłoszeń w zamówieniach publicznych) o nieograniczonej wielkości.  

• Serwery BIP na którym działa system BIP posiadają dwa niezależne łącza internet o przepustowości  

500Mb/s w obie strony. 
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• Wykonywanie kopii bezpieczeństwa z możliwością przywrócenia danych z dowolnego dnia  

z ostatnich 90 dni,  

• Udostępnienie oprogramowania (tzw. e-BOI) umożliwiającego opracowanie i publikację kart usług, 

wniosków do urzędu, wraz z mechanizmem ich aktualizacji, oraz publikacji usług na platformie 

ePUAP,  

• Oprogramowanie zawiera narzędzia do wytwarzania oraz edycji kart usług jednocześnie tworząc 

powiązanie z elektronicznymi formularzami dostępnymi na platformie ePUAP, 

• Oprogramowanie eBOI jest proponowane jako dodatkowy moduł do systemu BIP lub jako zupełnie 

niezależna strona internetowa będąca przepustką do e-administracji. 

• Utrzymanie strony BIP i eBOI na serwerach Wykonawcy. 

• prosty adres BIP - powiązany zawsze z własną domeną np. www.bip.cewice.pl  

• Możliwość dodawania uchwał rady, zarządzeń burmistrza, oświadczeń majątkowych i innych. 

• Nielimitowany transfer i nielimitowana przestrzeń dyskowa. 

• Dostęp do panelu administracyjnego zabezpieczony protokołem HTTPS. 

• Nowoczesna aplikacja internetowa jest kompatybilna ze wszystkimi najnowszymi przeglądarkami 

internetowymi, jest responsywna, co oznacza, że obsługuje w zoptymalizowany sposób wiele rozdzielczości 

ekranu (świetnie działa zarówno na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach jak i smartfonach), 

• Moduł zamówień publicznych wraz ze specjalnym newsletterem dla oferentów składających swoje oferty. 

• Możliwość uruchomienia tzw. mówionego BIP-a poprzez włączenie funkcji iWebReader. 

 

Przykładowe rozwiązanie EBOI 

 

Wersja graficzna eboi.cewice.pl  Wersja dla niepełnosprawnych eboi.cewice.pl 

   
 

Nowe Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta „NOWE eBOI” wraz elektronicznymi 

formularzami (http://gmina.eboi3.alfatv.pl) jest zbiorem informacji o sposobie realizacji spraw 

w danym urzędzie jak również bazą procedur i elektronicznych formularzy, dzięki którym 

interesant otrzymuje możliwość wygodnego, bezpiecznego i szybkiego załatwienia 

sprawy w urzędzie – bez wychodzenia z domu czy biura.   
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Opracowana przez nas nowoczesna aplikacja internetowa jest kompatybilna ze wszystkimi 

najnowszymi przeglądarkami internetowymi, jest responsywna, co oznacza, że obsługuje w 

zoptymalizowany sposób wiele rozdzielczości ekranu (świetnie działa zarówno na komputerach 

stacjonarnych, laptopach, tabletach jak i smartfonach) i spełnia obowiązujące od niedawna w 

Polsce normy Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) z załącznikiem nr 4 do 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. - (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 526)" dla 

potrzeb osób niedowidzących. Ponadto strony responsywne są wyżej pozycjonowane przez 

wyszukiwarkę Google w stosunku do stron wykonanych w starej technologii (w związku ze 

zmianą algorytmu wyszukiwarki, co zostało opisane dnia 26 lutego 2015 na Oficjalnym Blogu 

Webmasterów Google). 

Nasz aplikacja pozwala na tworzenie własnych „Kart usług”, które jednocześnie są wykazem 

procedur urzędowych z podanymi terminami ich realizacji, opłatami, sposobami załatwienia, 

aktualnymi podstawami prawnymi i opisami trybów odwoławczych. Do „Kart usług” możliwe jest 

także dodawanie elektronicznych formularzy. 

Opracowana przez nas technologia tworzenia formularzy elektronicznych, pozwala na 

wstępną weryfikację poprawności wpisanych przez interesanta danych, automatyczne wyliczanie 

wartości pól  

(np. obliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od sposobu ich 

gromadzenia), przesłanie formularza bezpiecznym kanałem komunikacji do platformy 

ePUAP, celem uwierzytelnienia i przesłania dalej – do właściwego Urzędu oraz ewentualne 

zapisanie uzupełnionego formularza do pliku PDF, np. celem wydrukowania i zaniesienia 

osobiście do Urzędu. 

Interesant ma możliwość otrzymania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) i 

sprawdzenia stanu realizacji sprawy. Jeśli formalność wiąże się z opłatami, to nasz system 

wygeneruje uzupełniony druk opłaty. 

Reasumując, chcielibyśmy Państwu zaproponować: 

• nowoczesną aplikację jaką jest nowe eBOI w pełni zintegrowaną z nowym BIP-em 

• nowe eBOI w pełni zgodne z Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0), 

• nowe eBOI w pełni responsywne (automatycznie dopasowuje się do urządzenia, na którym jest 

uruchamiane), 

• jedynie na nowym eBOI będzie możliwość uruchamiania nowych modułów, tj.: 

o „Systemu zgłoszeń” dla Gmin i Powiatów oferuje możliwość wysłania zgłoszenia o zaistniałym 

problemie ze wskazaniem lokalizacji na mapie cyfrowej z możliwością zrobienia zdjęcia np. telefonem 

komórkowym, 
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o „Rejestr umów” - umożliwia prezentację wraz z szybkim wyszukiwaniem wszystkich umów 

zawartych przez Jednostkę (http://gmina.eboi3.alfatv.pl/umowa/lista) ,  

o "Rada" ułatwiający pracę radnym a także dostarczający informacji dla obywateli na temat 

tworzonego prawa lokalnego i radnych. Internetowa aplikacja „Rada” pozwala na udostępnienie 

radnym dokumentów i porządku obrad na najbliższą sesję rady lub komisję, obsługuje w wygodny 

sposób interpelacje i zapytania z podziałem na sesje i zgłaszających.  Do korzystanie z aplikacji nie 

są potrzebne żadne dodatkowe urządzenia, wystarczy komputer lub tablet czy komórka z dostępem 

do internetu.  (http://gmina.eboi3.alfatv.pl/zgloszenie ), 

o Interaktywne formularze elektroniczne umożliwiające szybką i przede wszystkim prostą 

komunikację z wybranym Urzędem lub jednostką organizacyjną (wykaz formularzy)  np.: 

http://gmina.eboi3.alfatv.pl/formularz/pokaz/44/wniosek-o-zwrot-oplaty-skarbowej , 

o „Podatki” - weryfikację decyzji podatkowych (możliwość szybkiego ustalenia wysokości 

bieżących zobowiązań podatkowych, np. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku 

leśnego,  podatku od psa,  podatku od odpadów komunalnych) poprzez wcześniejsze 

uwierzytelnienie się przez Profil Zaufany – funkcjonalność dostępna jedynie dla klientów 

posiadających nasz system Elektronicznego Obiegu Dokumentów (e-OBIEG). 

o "Sprzedaż, Najem, Dzierżawa Nieruchomości" - umożliwiający w prosty sposób zarządzanie 

ofertami nieruchomości, które wystawione zostały na sprzedaż, najem czy dzierżawę a obecnie są w 

posiadaniu gminy. 

3. Elektroniczny Obieg Dokumentów 

http://alfatv.pl/elektroniczny-obieg-dokumentow  

• eOBIEG działa zgodnie z wymogami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Instrukcji 

Kancelaryjnej danego Podmiotu oraz przy wykorzystaniu Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

• eOBIEG realizuje funkcjonalność elektronicznego obiegu dokumentów i spraw  

z zachowaniem wymagań aktualnej instrukcji kancelaryjnej. 

• Automatyczne pobieranie i wysyłanie dokumentów poprzez Elektroniczną Platformę Usług 

Administracji Publicznej przy pomocy darmowej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. 

• Pełna integracja pomiędzy ESP na EPUAP z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów  

w Jednostce Administracji Publicznej. 

• Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki logowaniu do systemu przy pomocy silnego, 2048 bitowego 

klucza, podpisanego bezpiecznym certyfikatem. Certyfikaty są generowane przez system dla każdego 

użytkownika i mogą być przechowywane na bezpiecznym urządzeniu. 
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• Bezpłatne aktualizacje systemu – szczegóły: http://alfatv.pl/elektroniczny-obieg-dokumentow 

Elektroniczny Obieg Dokumentów 
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4. Strony internetowe 

http://alfatv.pl/strony-www  

 

 

Urząd Miejski w Międzyzdrojach  Urząd Miasta i Gminy w Dębnie  

 
 

Urząd Miejski w Widuchowej 
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Powiat Międzychodzki  

• Portalowy system zarządzania treścią jest naszym autorskim rozwiązaniem niekorzystającym  

z szeroko dostępnych systemów typu Open Source. Zapewnia to bezpieczeństwo oraz duże możliwości w 

rozbudowie systemu. 

• W naszym oprogramowaniu postawiliśmy na maksymalną prostotę aktualizacji strony niewymagającą 

od użytkowników wiedzy informatycznej. System umożliwia zarządzanie przez dowolną liczbę redaktorów 

odpowiedzialnych za przydzieloną im część strony. 

• Oprogramowanie zgodne Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) z załącznikiem nr 4 do 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 526). 

• Nasz system znalazł uznanie wśród wielu różnych klientów i działa z powodzeniem zarówno  

w niewielkich jednostkach jak również jako duży portal internetowy obejmujący swoim zasięgiem kilka 

powiatów. 

• Strona www będzie w pełni responsywna, tzn. będzie automatycznie dostosowywać się do różnych 
urządzeń mobilnych na którym jest wyświetlana, dzięki czemu powyższa strona www będzie wyżej 

pozycjonowane przez wyszukiwarkę Google - zgodnie z informacją., dodatkowo strona opatrzona zostanie 

certyfikatem SSL dzięki czemu będzie identyfikowana jako bezpieczna i godna zaufania, dodatkowo będzie 

wysoko pozycjonowana przez różne wyszukiwarki internetowe 
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5. Elektroniczne Wrota Gminy lub Powiatu 

http://alfatv.pl/elektroniczne-wrota  

• eWrota to platforma łącząca wszystkie usługi z jakich może skorzystać użytkownik. Jest to swojego rodzaju 

drogowskaz, prowadzący do Biuletynów Informacji Publicznej (BIP) wszystkich jednostek organizacyjnych 

związanych z danym Urzędem oraz do Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (eBoi) Urzędu Miasta. – 

przykładowe rozwiązanie – www.e-wrota.goleniow.pl  

 

6. System eSCHRONISKO 
http://eschronisko.pl  

• Portal informacyjno-adopcyjny przeznaczony dla schronisk dla zwierząt umożliwiający szybkie  

i zarazem bardzo przejrzyste publikowanie informacji dotyczącej zwierząt potrzebujących natychmiastowej 

pomocy w znalezieniu nowego domu. Przykładowe rozwiązanie: http://www.schronisko.dobraszczecinska.pl, 
www.schronisko.szczecin.pl i kilka innych : http://eschronisko.pl  

Zwierzęta wyświetlane są automatycznie zgodnie z działaniem mechanizmu systemu Schronisko, np.:”Dziś 

trafiłem" – „kwarantanna” - "oczekujący" , "do adopcji","przygarnij staruszka” , „pilnie potrzebuję domu”. 
Dodatkowo system prowadzi ewidencję zwierząt adoptowanych, padłych czy z ucieczki. 

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie  
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7. Polska Telewizja Internetowa: www.tv-polska.eu 

 

 

• Doskonałe miejsce do prezentacji uroków regionu i jego mieszkańców, informowania o sprawach ważnych i 
najważniejszych, np. publikacją materiałów filmowych z sesji rady gminy lub miasta.  

W Polskiej Telewizji Internetowej sami decydujemy, co chcemy oglądać. Możemy także być reporterami i 

realizatorami umieszczanych w sieci materiałów. Do tej pory założyliśmy ponad 94 kanałów. 
http://drawno.tv-polska.eu ; http://gryfice.tv-polska.eu ; http://miedzyzdroje.tv-polska.eu  
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8. WROTAPOLSKI.INFO: www.wrotapolski.info  

 

• Niezależny portal informacyjno-promocyjny realizujący wizję nowoczesnego przekazu informacyjnego poprzez 

zerwanie z dotychczasowymi encyklopedycznymi formami. 

• Innowacyjny charakter przedsięwzięcia wynika ze zgromadzenia informacji w jednym miejscu. Nowoczesna 

wirtualna postać graficzna i tekstowa w powiązaniu z interaktywną mapą umożliwia wizualizację ciekawych 

terenów oraz usystematyzowanych według logicznie wybranych kategorii: 
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• INFORMACJE – codziennie nowe informacje z jednostek samorządowych z terenu całego kraju i PAP 

samorząd (http://wrotapolski.info/informacje), 

• ELEKTRONICZNY SAMORZĄD – ponad 3000 jednostek samorządowych i instytucji z całej Polski 

(http://wrotapolski.info/jst), 

• POLSKA TELEWIZJA INTERNETOWA – dysponujemy bazą około 850 filmów własnej produkcji, a wśród nich 

kultowy już program telewizyjny z cyklu „Zapiski Łazęgi” (http://zapiskilazegi.tv-polska.eu), 

• PUBLICYSTYKA – wyrażane opinie naszych Blogerów (http://wrotapolski.info/publicystyka), 

• PRZETARGI – pozyskiwane na bieżąco z Urzędu Zamówień Publicznych oraz BIP-ów obsługiwanych przez 

nasza firmę Wytwórnię Telewizyjno-Filmową Alfa z siedzibą w Szczecinie 

(http://wrotapolski.info/przetargi), 

• FOTOREPORTAŻE – około 180 fotorelacji z całej Polski, dotyczących wydarzeń społeczno-kulturalnych oraz 

ukazujących walory przyrodnicze regionów (http://wrotapolski.info/fotoreportaze),  

• PANORAMY SFERYCZNE – około 900 własnych realizacji prezentacji multimedialnych uwzględniających 

najciekawsze miejsca gminy czy powiatu, oparte na zdjęciach sferycznych obejmujących pełną sferę 

(tzw. 360°) z możliwością odtwarzania muzyki czy narracji jak również pozycjonowania na mapie. 

Całkowity koszt wykonania jednej panoramy to 250,00 zł netto + VAT. 

(http://wrotapolski.info/panoramy), 

• LUDZIE REGIONU – kilkadziesiąt najciekawszych sylwetek ludzi regionów w formie filmowej, wizytówek, 

blogów, wywiadów, itp. (http://wrotapolski.info/osoby), 

• WIZYTÓWKi – strony informacyjne osób, miast, gmin, powiatów, itp. (http://wrotapolski.info/wizytowki), 

• TURYSTYKA – 7 kategorii: Baza noclegowa, Obiekty gastronomiczne, Szlaki turystyczne, Obiekty 

rekreacyjne, Skarby przyrody, Klejnoty kultury i Ciekawostki, a wszystko to opisane i odwzorowane na 

mapie. (http://wrotapolski.info/turystyka). 

• FILMY PROMOCYJNO-informacyjne realizowane wyłącznie przez Nasza firmę z drona – 

www.polskazdrona.tv-polska.eu  ; http://alfatv.pl/filmy-z-drona  
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            W ramach opłat miesięcznych za utrzymanie nasza firma zapewnia opiekę techniczną, pomoc oraz 

aktualizację oprogramowania związaną z nowymi przepisami prawa oraz nowymi funkcjami pojawiającymi się w 

naszych systemach. W cenie opłat miesięcznych wliczone jest utrzymanie BIPu, eBOI oraz strony internetowej 

(ewentualnie BIP-ów jednostek) na naszych serwerach bez limitu powierzchni dyskowej oraz transferu. 

 W ramach uruchomienia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów eObieg Państwa jednostka musi 

zapewnić serwer zgodny z minimalnymi wymogami, system do backup'u danych oraz sprawnie działającą sieć 

wewnętrzną w urzędzie. Dodatkowo konieczny jest zakup jednego pakietu urządzeń do przechowywania podpisów 

elektronicznych w celu utrzymania najwyższego poziomu bezpieczeństwa korzystania z systemu przez najważniejsze 

osoby w jednostce. 

Informujemy, że dysponujemy bezpieczną i nowoczesną infrastrukturą sprzętową (serwery produkcyjne Linux-Debian, 

autoloader z kopiami bezpieczeństwa, fortigate i łączem – światłowodami o przepustowości 500Mb/s w obie strony. 

 W celu omówienia szczegółów i pełnej prezentacji produktów naszej firmy proponujemy przeprowadzenie 

bezpłatnej prezentacji w siedzibie Państwa jednostki we wcześniej ustalonym terminie.  

 

Z wyrazami szacunku 

 

Arkadiusz Sielicki 
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