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Świdnik, dnia 10 stycznia 2019 r. 
ANALIZA RYNKU 

dotycząca zakupu usługi migracji danych 

 

 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Sąd Rejonowy 

Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zwraca się z uprzejma prośbą o 

przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia na 

zakup usługi migracji danych z „SAWA CURRENDA – Kurator” i „SAWA CURRENDA – 

Kuratela” do systemu „ZETO Kurator-3”. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi migracji danych z „SAWA CURRENDA – 

Kurator” i „SAWA CURRENDA – Kuratela” do systemu „ZETO Kurator-3”.  

Zakres migracji będzie obejmował sprawy czynne na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazy  

i kontrolki, dane słownikowe, terminy, dokumenty, korespondencję wysłaną i otrzymaną, 

historię poprzednich sygnatur wraz z dodaniem informacji o poprzednim numerze sprawy.   

 

SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA  

W cenie usługi powinny zostać ujęte wszystkie koszty mające wpływ na realizację przedmiotowego 

zamówienia w tym wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami.  

 

KONTAKT 

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie 

wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia.  

Proszę o przesłanie wyceny na załączonym Formularzu stanowiącego Załącznik nr 1 na 

adres: e-mailem: katarzyna.kwiatkowska@lublin-wschod.sr.gov.pl   

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019 r. do godziny 12:00.   

 

UWAGA: 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie 

jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów 

zrealizowania opisanego zamówienia.    

 

 

 

Załączniki: 

a) nr 1 – Formularz wyceny 

 

 



LWOG-2402-5/19 

2 
 

 

Załącznik nr 1 do Zaproszenia   

FORMULARZ WYCENY 

I. Nazwa i adres WYKONAWCY  

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

NIP ................................................................................................................ 

Osoba do kontaktu po stronie Wykonawcy: ………………………………… 

Telefon do kontaktu: ……………………………………………………………..                                                                       

Fax: …………………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………. 

OFERTA 

Wycena zakupu usługi migracji danych z „SAWA CURRENDA – Kurator” i „SAWA 

CURRENDA – Kuratela” do systemu „ZETO Kurator-3”. 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cenę netto: ……………………………………………………………………….. 

cenę brutto: ……………………………………………………………………….  

2. Przewidywany okres realizacji usługi  …………………………………….. od dnia podpisania 

Umowy (należy wskazać w dniach).  

 

 

 ................................dn. ............................                                  
                                                                         
 
 
                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
            ………………………………………… 
                                                                         pieczątka i podpis osoby uprawnionej (Wykonawcy) 


