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W sektorze IT

l Teta przejmie 70% udzia³ów w firmie Py-
ton Management. Jej produkty [systemy za-
rz¹dzania wiedz¹] stanowi¹ uzupe³nienie do-
tychczasowej oferty gie³dowej spó³ki. KNF
zatwierdzi³a prospekt emisyjny Tety. �rodki z
emisji bêd¹ stanowiæ �ród³o finansowania na-
bytych udzia³ów. Warto�æ transakcji nie prze-
kroczy 10,85 mln z³. Docelowo Teta zamierza
przej¹æ ca³kowit¹ kontrolê nad firm¹. Realiza-
cja umowy nast¹pi przez odkupienie pozosta-
³ych udzia³ów w dwóch transzach po 15%.
Cena sprzeda¿y bêdzie uzale¿niona od wyni-
ków firmy Pyton w 2007 i 2008 roku.

(www.teta.com.pl, 2.01.06)

l Unima 2000 za³o¿y spó³kê zale¿n¹, która zaj-
mie siê �wiadczeniem us³ugi wirtualnego (odmiej-
scowionego) call center. Nowa spó³ka rozpocznie
dzia³alno�æ ju¿ w styczniu 2007 r.

(www.unima2000.com.pl, 27.12.06)

l Techmex z sukcesem zakoñczy³ projekt pilo-
ta¿owy systemu ewidencji dzia³ek rolnych (LPIS)
w Turcji. Opracowanie wykonano na podstawie
wysokorozdzielczych obrazów z satelity Ikonos
oraz materia³ów archiwalnych bêd¹cych w po-
siadaniu Ministerstwa Rolnictwa Turcji. Partne-
rem Techmex SA w tym projekcie by³a firma Inta
Turk Space. Aktualnie Techmex prowadzi nego-
cjacje dotycz¹ce umowy na wykonanie systemu
identyfikacji dzia³ek rolnych dla ca³ego kraju.

(www.techmex.com.pl, 22.12.06)

l Spin podpisa³ umowy sprzeda¿y 3480 udzia-
³ów spó³ki WiedzaNet. Nabywcami s¹: Capital
Partners, Secus Katowice, Jerzy Dur�lewicz (prezes
WiedzaNet), Dorota Draczyñska i Bogdan Wa-
silewski (wiceprezesi). £¹czna cena sprzeda¿y
wszystkich udzia³ów wynosi 5,049 mln z³. Tran-
sakcja jest konsekwencj¹ porz¹dkowania grupy
Spin i optymalizacji jej struktury maj¹tkowej. Zbyte
przez Spin aktywa finansowe stanowi¹ wiêcej
ni¿ 20% kapita³u zak³adowego spó³ki WiedzaNet.

(Spin, rb nr 27/2006, 28.12.06)

l Comp podpisa³ umowê zbycia udzia³ów w
spó³ce zale¿nej Radcomp Wroc³aw. Zgodnie z tre-
�ci¹ umowy, Comp sprzedaje, a ABG Ster-Pro-
jekt kupuje 567 000 akcji spó³ki Radcomp. Stro-
ny ustali³y cenê 5,448 mln z³.

(Comp Warszawa, rb nr 54/2006, 29.12.06)

kowej z oprogramowaniem zarz¹dzaj¹cym. Wart
prawie 0,5 mln z³ netto przetarg wygra³ gliwic-
ki oddzia³ spó³ki Computerland.

(BZP 2/07, poz. 2972, 02.01.07)

l Urz¹d Marsza³kowski Woj. Mazowieckie-
go dokona³ zakupu sprzetu komputerowego i
oprogramowania (komputery - 58 szt., monito-
ry LCD 19 - 58 szt., MS Office 2003 PRO. PL
MOLP - 59 szt., drukarka laserowa - 15 szt.,
drukarka laserowa kolorowa - 4 szt., drukarka
sieciowa - 5 szt., notebook - 1 szt., program ar-
chiwizuj¹cy - 200 licencji). Dostawy o warto-
�ci 497,3 tys. z³ netto realizuje Unizeto.

(BZP 3/07, poz. 5790, 2.01.07)

l CompFort Meridian pozyska³ zamówienie
UAM Poznañ o warto�ci 493,9 tys. z³ netto na
obs³ugê serwisow¹ serwera IBM zSeries 2086-A04
oraz obs³ugê serwisow¹ i abonament na nowe
wersje systemu operacyjnego z/VM steruj¹cego
systemem komputerowym IBM z/890, wraz ze
wsparciem technologiczno-systemowym na okres
3 lat.

(BZP 3/07, poz. 5255, 2.01.07)

l Firma ATM uzyska³a zamówienie warto�ci
490,2 tys. z³ netto na wykonywanie dla Urzê-
du m.st. Warszawy us³ugi teletransmisji danych
- ³¹cza zapasowe, w sieci teleinformatycznej
MAN-UM na bazie zbudowanej przez ATM
sieci korporacyjnej ³¹cz¹cej 32 jednostki orga-
nizacyjne Urzêdu.

(BZP 3/07, poz. 5683, 2.01.07)

l Urz¹d Miejski Wroc³aw naby³ w firmie Epacta
Systemy Informacyjne us³ugê w zakresie wzno-
wienia przed³u¿enia aktualizacji serwisowania
oprogramowania oraz zakupu nowych licencji
IBM WebSphere i Lotus Notes Domino (Soft-
ware Maintenance) w ramach programu Passport
Advantage. Warto�æ zamówienia netto 489 tys. z³.

(BZP 4/07, poz. 6707, 2.01.07)

l Rodan Systems otrzyma³ zamówienie MPiPS
na dostawê licencji na oprogramowanie Office-
Objects DocMan dla 400 u¿ytkowników oraz
us³ugê w zakresie konserwacji systemu Office-
Objects DocMan dla posiadanych przez MPiPS
110 licencji oraz dodatkowej jednej licencji na
serwer na okres 1 roku. Warto�æ zamówienia
netto 472 tys. z³.

(BZP 4/07, poz. 6624, 2.01.07)

l Za ok. 466 tys. z³ netto konsorcjum ZETO
Bia³ystok oraz Eprint realizowaæ bêdzie finan-
sowany ze �rodków UE program �Podniesienie
umiejêtno�ci osób pracuj¹cych województwa
podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzy-
stania w pracy nowoczesnych systemów infor-
matycznych i komunikacji elektronicznej (ICT)�
w województwie podlaskim.

(BZP 1/07, poz. 66, 02.01.07)

l UKIE rozpisa³ przetarg na us³ugê konserwacji
i wsparcia technicznego dla systemu Elektro-
nicznej Wymiany Dokumentów - Polska (EWD-P).

Wygra³a firma Rodan Systems z ofert¹ wart¹
ok. 451 tys. z³ netto.

(BZP 2/07, poz. 3789, 02.01.07)

l Realizacja projektu e-Szczytno przypadnie w
udziale konsorcjum firm Winuel i ZETO Olsztyn.
Kontrakt opiewa na sumê ok. 465 tys. z³ netto.

(BZP 2/07, poz. 3471, 02.01.07)

l Uniwersytet Rzeszowski zleci³ warte 450 tys. z³
netto opracowanie, instalacjê i wdro¿enie opro-
gramowania do obs³ugi uczelni oraz integracjê
z systemem SSV konsorcjum firm Comarch i
p³ockiej Nextech1.

(BZP 2/07, poz. 3282, 02.01.07)

l Podkarpacki Oddzia³ Wojewódzki NFZ z sie-
dzib¹ w Rzeszowie powierzy³ Asseco Poland
dostawê serwerów, oprogramowania narzêdzio-
wego oraz przeniesienie i aktualizacjê us³ug sie-
ciowych. Warto�æ zamówienia 449,7 tys. z³ netto.

(BZP 3/07, poz. 5254, 2.01.07)

l Warte ok. 446 tys. z³ wykonanie aplikacji Wir-
tualnego Inkubatora Elektronicznej Gospo-
darki w Poznaniu zlecono krakowskiej firmie
Comarch.

(BZP 2/07, poz. 3094, 02.01.07)

l Zak³ad Biofizyki Instytutu Fizyki Uniw. War-
szawskiego zakupi³ w firmie Comp Warszawa
sprzêt komputerowy (5 serwerów, stacja robo-
cza, monitor) o ³¹cznej warto�ci netto 440,5 tys. z³.

(BZP 3/07, poz. 5784, 2.01.07)

l KG Policji zleci³a NASK �wiadczenie serwi-
su pogwarancyjnego dla cyfrowej sieci teletran-
smisyjnej Polwan w 11 wêz³ach telekomunika-
cyjnych na okres 12 miesiêcy. Warto�æ zamó-
wienia netto 439,2 tys z³.

(BZP 6/07, poz. 7242, 4.01.07)

l Serwisowanie aktywnych urz¹dzeñ Cisco bê-
d¹cych na wyposa¿eniu Centrum Onkologii -
Instytutu Oddzia³ w Gliwicach oraz dostawa
urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego sieæ przypad³a w
udziale firmie Wasko z Gliwic, z ofert¹ wart¹
³¹cznie ok. 439 tys. z³ netto.

(BZP 2/07, poz. 2279, 02.01.07)

l Dostawê notebooków z oprogramowaniem,
drukarek oraz monitorów dla MPiPS zrealizuje za
ok. 438 tys. z³ netto warszawska firma Lumena.

(BZP 2/07, poz. 3708, 02.01.07)

l �wiêtokrzyski Oddzia³ Wojewódzki NFZ za-
mówi³ w spó³ce Spin modernizacjê serwera IBM
iSeries i5, z przeszkoleniem i roczn¹ gwarancj¹
(hardware maintenance) na ca³y zmodernizowa-
ny serwer. Warto�æ zlecenia netto 435,3 tys. z³

(BZP 4/07, poz. 6243, 2.01.07)

l Politechnika Wroc³awska og³osi³a przetarg
na dostawê aktywnych punktów sieciowych i punk-
tów dostêpowych WiFi. Wygra³a lokalna firma
Veganet z ofert¹ wart¹ ok. 427 tys. z³ netto.

(BZP 1/07, poz. 1770, 02.01.07)

l Wart¹ ok. 416 tys. z³ netto dostawê licencji
Microsoft dla NIK w ramach Umowy Ramowej
Microsoft Select zrealizuje Comarch.

(BZP 2/07, poz. 3719, 02.01.07)

l S¹d Rejonowy w Poznaniu zamówi³ dostawê
100 szt. laptopów, 50 zestawów komputerowych,
10 monitorów LCD, 1 drukarki oraz kompute-
rowych materia³ów pomocniczych w firmie Hard-
soft Telekom. Warto�æ zamówienia 410 tys. z³
netto.

(BZP 3/07, poz. 5248, 2.01.07)

l Dostawê 80 zestawów komputerowych dla IPN
zrealizuje sto³eczna firma Slash, która przedsta-
wi³a ofertê wart¹ 400 tys. z³ netto.

(BZP 2/07, poz. 3635, 02.01.07)

l Wart ponad 0,4 mln z³ netto przetarg na do-
stawê prze³¹czników dostêpowych do sieci LAN
dla MON wygra³a firma Pretor z Gdañska.

(BZP 2/07, poz. 3601, 02.01.07)

l Za nieco ponad 400 tys. z³ netto firma Com-
puterLand wykona rozbudowê i modernizacjê
infrastruktury teleinformatycznej miasta Dêblin.
Projekt dofinansuje UE.

(BZP 2/07, poz. 2173, 02.01.07)

l Wart¹ ponad 0,4 mln z³ netto dostawê i wdro-
¿enie Zintegrowanego Systemu Informatyczne-
go oraz serwera przeznaczonego do gromadze-
nia i przetwarzania danych z tego systemu w
ZPZOZ w Miliczu zrealizuje firma Alma z Po-
znania.

(BZP 2/07, poz. 2847, 02.01.07)

l S¹d Okrêgowy w Warszawie z³o¿y³ w fir-
mie Altkom Akademia kilka zamówieñ, m.in.
na dostawê switchy, skanerów, komputerów, fire-
walla (z rocznym wsparciem technicznym), dys-
kowej pamiêci masowej i streamera oraz podze-
spo³ów do modernizacji komputerów. £¹czna
warto�æ zamówieñ ok. 400 tys. z³ netto.

(BZP 3/07, poz. 5760, 2.01.07)

l Za ok. 0,4 mln z³ netto Asseco dostarczy NIK
bibliotekê ta�mow¹ z systemem zarz¹dzania,
us³ug¹ instalacyjno-wdro¿eniow¹ oraz dyskami
do rozbudowy macierzy dyskowej.

(BZP 347/06, poz. 65507, 29.12.06)

l W Oracle Polska pozyskano zamówienie war-
to�ci 398,4 tys z³ netto na asystê techniczn¹ i
konserwacjê oprogramowania Oracle w UM Kra-
kowa przez okres 36 miesiêcy.

(BZP 3/07, poz. 4609, 2.01.07)

l Powiatowy Urz¹d Pracy w Inowroc³awiu
z³o¿y³ w firmie Logon Bydgoszcz zamówienie
warto�ci 395 tys z³ netto. Zamówienie obejmu-
je zestawy komputerowe, trzy serwery, notebo-
ok, drukarki, UPS, liczne akcesoria oraz opro-
gramowanie (Windows Server 2003, OpenOffice
Professional 2007 PL, WinZIP, WinRar, Adobe
Creative Suite 2 Premium PL, MS SQL 2005
Server oraz oprogramowanie antywirusowe).

(BZP 3/07, poz. 4415, 2.01.07)

Infovide-Matrix � spis z inwentarza

Grupa Infovide - struktura przychodów

Bran¿a

Telekomunikacja

Przemys³ i energetyka
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Sektor publiczny
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2003 2004 2005
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�ród³o: prospekt emisyjny Infovide-Matrix.

Firma Infovide powsta³a w 1991 r. W latach 1991-1992 Infovide po-
dejmuje wspó³pracê z firm¹ LBMS, która specjalizuje siê w tworzeniu
metodyk projektowych i narzêdzi wspomagaj¹cych in¿ynieriê oprogramo-
wania (CASE). 1993-1996: Infovide realizuje projekty dla: GUC, Kan-
celarii Sejmu, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo³ecznej, PKP, Thom-
son Multimedia Poland, Pañstwowej Inspekcja Pracy, Pañstwowej Agencji
Radiokomunikacyjnej i Agory. W latach 1997-1999 Infovide wyodrêbnia
dzia³ zajmuj¹cy siê organizacj¹ szkoleñ - Infovide Akademia sp. z o.o.,
który jest w 100% zale¿ny od Infovide sp. z o.o. Jego g³ównym celem
jest �wiadczenie profesjonalnych us³ug szkoleniowych dla informatyków
- in¿ynierów, specjalistów i mened¿erów informatyki - w zakresie metod
zarz¹dzania IT i in¿ynierii oprogramowania. W 1999 r. Infovide podpi-
suje umowê partnersk¹ z firm¹ IBM i otwiera oddzia³ w Katowicach (li-
stopad). Firma uzyskuje tak¿e status firmy partnerskiej BEA Systems Inc.,
Business Objects oraz SAP. W 2000 r. firma odnotowuje ponad 70-pro-
centowy wzrost przychodów ogó³em i prawie 100-procentowy wzrost w
zakresie sprzeda¿y us³ug. W Daewoo TU (ob. PTU) wdra¿a system SAP.
Spó³ka otwiera przedstawicielstwo w Poznaniu. 2001: spó³ka realizuje
innowacyjne projekty z zakresu bankowo�ci elektronicznej dla Nordea
Bank Polska i Kredyt Banku (projekt KB24). Wdra¿a te¿ system oceny
ryzyka kredytowego dla BRE Banku. Infovide opracowuje architekturê

no�ci¹ w spó³kê akcyjn¹. Spó³ka pozyskuje m.in. kontrakt na reali-
zacjê pierwszej w Polsce platformy us³ug mobilnych dla PTC (Era
Omnix). Wprowadza zintegrowan¹ platformê komunikacyjn¹ dla sys-
temu rozliczeñ miêdzybankowych, obs³uguj¹c¹ transakcje bonami
skarbowymi dla NBP. Spó³ka opracowa³a tak¿e kompleksowy sys-
tem informatyczny wspomagaj¹cy zarz¹dzanie zasobami ludzkimi
(SAP HR) w firmach Energis Polska oraz Danfoss. Doradza tak¿e
sieci handlowej NAVO przy wyborze rozwi¹zania klasy ERP oraz
nadzoruje jego wdro¿enie. 2003: spó³ka pozyskuje kolejne kontrak-
ty, m.in. na budowê platformy integracyjnej dla PTK Centertel, sys-
temu windykacyjnego dla TPSA, wprowadzenie nadzoru autorskie-
go i mened¿erskiego nad projektem CEPiK dla MSWiA. Infovide
jako pierwsza firma w Polsce wdro¿y³a system wspomagaj¹cy zarz¹-
dzanie zasobami ludzkimi w sektorze bankowym dla banku BPH
PBK. Eksperci firmy wspieraj¹ tak¿e referendum europejskie dla KBW.
Spó³ka podejmuje wspó³pracê z wiod¹cymi dostawcami narzêdzi in-
tegracyjnych, m.in. z: WebMethods, Informatica (Infovide wspólnie
z Aman Computer zak³ada firmê Integral Solutions, odpowiedzial-
n¹ za dystrybucjê narzêdzi firmy Informatica w Polsce) oraz Auto-
nomy Corporation - dostawc¹ korporacyjnych rozwi¹zañ pomocnych
w zarz¹dzaniu wiedz¹. 2004: Infovide opracowuje projekt architek-

CRM dla grupy PZU oraz pracuje dla wio-
d¹cych portali internetowych (Onet.pl i Wir-
tualna Polska), realizuj¹c pierwsze powa¿ne
projekty w otwartej architekturze IT us³ug
(SOA/WebService) na polskim rynku. Info-
vide wspó³pracuje z Ferrex w zakresie ana-
lizy stanu informatyzacji oraz opracowania
strategii informatyzacji. W Alstom Miko³ów
wdra¿a system SAP. Rok 2002: firma zmie-
nia dotychczasow¹ formê prawn¹ i przekszta³-
ca siê ze spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzial-

tury IT Platformy Us³ug Administracji Pu-
blicznej (projekt Wrota Polski). Spó³ka pro-
wadzi prace doradcze w zakresie zarz¹dzania
architektur¹ korporacyjn¹ dla Telekomunika-
cji Polskiej i tworzy hurtowniê danych dla
EW SA (grupa Vattenfall). Infovide realizu-
je projekt zwi¹zany z wdro¿eniem technolo-
gii SAP w obszarze portalu korporacyjnego
oraz hurtowni danych dla Operatora Systemu
Przesy³owego PSE. Infovide podpisuje umowy
z firm¹ TIBCO Software - dostawc¹ opro-

G³ównym celem po³¹czenia Infovide i Matrix.pl jest koncentracja kapita³u, która pozwoli uzyskaæ
wy¿sz¹ efektywno�æ gospodarowania, a tym samym osi¹gn¹æ silniejsz¹ pozycjê na rynku. £¹cz¹ce siê
spó³ki s¹ w stanie w pe³ni wykorzystaæ synergiê kosztow, poszerzyæ ofertê produktów oferowanych
klientom, wprowadziæ lepsze rozwi¹zania systemowe oraz jednolite modele zarz¹dzania wypracowane
przez oba podmioty oraz ich w³a�cicieli. Warto przyjrzeæ siê tym firmom, które - wed³ug zapowiedzi -
pod koniec 2007 r. bêd¹ stanowiæ ju¿ jeden organizm.
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l Za 875 tys. GBP QXL Holding, spó³ka za-
le¿na notowanej na gie³dzie londyñskiej QXL
Ricardo, przejmie prawie 75-procentowy pa-
kiet akcji Ceneo. Kupuje go od osób fizycznych,
którzy potraktowali porównywarkê cen jako in-
westycjê finansow¹. Za³o¿yciele spó³ki - £ukasz
Zych i Marcin Chwalik - nadal posiadaj¹ nieco
ponad 25% akcji Ceneo. [...] Poza Allegro gru-
pa QXL kontroluje kilka polskich przedsiêwziêæ
internetowych, m.in. program lojalno�ciowy
Payback, serwisy og³oszeniowe otoMoto i oto-
Dom oraz system autoryzacji p³atno�ci interne-
towych Platnosci.pl.

(Kamil Kosiñski, W³a�ciciel Allegro przejmie Ceneo,
PB nr 2/07, 3.01.07, s4)

l Po radykalnej obni¿ce cen w pa�dzierniku
podwoi³a siê liczba rejestruj¹cych swoje dome-

ny. W efekcie zesz³y rok okaza³ siê pod tym
wzglêdem rekordowy. Ju¿ ponad 555 tys. pol-
skich firm, instytucji i osób prywatnych ma swój
adres w Internecie. Firmy-rejestratorzy z naj-
wiêksz¹ liczb¹ zarejestrowanych domen (stan na
30.11.06): Home.pl: 113,2 tys.; NetArt: 104,9
tys.; Domain-maker: 56,5 tys.; Consulting Ser-
vice: 44,1 tys.; Az.pl: 38,5 tys.; Oinfo: 24,3 tys.;
Active24: 18,9 tys.; Onet.pl: 18,2 tys.; Key Sys-
tems: 5,8 tys.; Interia.pl: 4,9 tys.

(Zbigniew Zwierzchowski, Miejsce w sieci
ma ponad pó³ miliona firm, Rz nr 2/07, 3.01.07, sB4)

l 4.01.07 Avon Cosmetics Polska zawar³ po-
rozumienie w sprawie korzystania z sieci PTK

Centertel. [�] Dziêki umowie z Centertelem Avon
wprowadzi w³asn¹ ofertê us³ug telefonicznych, któ-

l Rozbudow¹ wortalu w ramach I etapu projektu
e-Sopot zajmie siê spó³ka Atena. Kontrakt opie-
wa na 0,94 mln z³ netto.

(BZP 2/07, poz. 3344, 02.01.07)

l Urz¹d ds. Repatriacji i Cudzoziemców zaku-
pi od warszawskiej firmy Comp Data 180 stacji
roboczych wraz z oprogramowaniem i licencja-
mi. Kontrakt opiewa na ok. 0,93 mln z³ netto.

(BZP 2/07, poz. 3788, 02.01.07)

l Agencja Rezerw Materia³owych kupi od sto-
³ecznej firmy Biatel sprzêt komputerowy, opro-
gramowanie i materia³y eksploatacyjne wraz z
bezp³atnym serwisem gwarancyjnym za ³¹czn¹ sumê
ok. 867 tys. z³ netto.

(BZP 1/07, poz. 1493, 02.01.07)

l Wojewódzka Stacja Sanepid w Warszawie za-
mówi³a dostawê sprzêtu komputerowego i opro-
gramowania w firmie Nextnet. Warto�æ zlecenia
netto 850,8 tys. z³.

(BZP 4/07, poz. 6651, 2.01.07)

l Przetarg na dostawê, instalacjê i uruchomienie
sprzêtu informatycznego oraz oprogramowania
dla UM w Zabrzu wygra³y firmy Aspo Soft sc
(ok. 468 tys. z³ netto) oraz Alto Computers (ok.
410 tys. z³ netto)

(BZP 1/07, poz. 1821, 02.01.07)

l Fundacja Fundusz Wspó³pracy og³osi³a prze-
targ na dostawê, instalacjê i uruchomienie zesta-
wów do wizyjnej i fonicznej rejestracji rozpraw
s¹dowych pozwalaj¹cych na przeprowadzenie
wideokonferencji w ramach projektu �Wzmoc-
nienie polskiego wymiaru sprawiedliwo�ci�. Wy-
gra³a sto³eczna firma MCX Systems z ofert¹ war-
t¹ ok. 854 tys. z³.

(BZP 1/07, poz. 1513, 02.01.07)

l Klaster dla Politechniki Wroc³awskiej za ok.
0,85 mln z³ (netto) dostarczy krakowska firma
Koncept.

(BZP 1/07, poz. 1772, 02.01.07)

l Szpital Specjalistyczny w D¹browie Górni-
czej og³osi³ przetarg na us³ugi serwisu systemu
Hipokrates Plus. Wygra³a firma Radcomp z Wro-
c³awia z ofert¹ wart¹ ok. 822 tys. z³ netto.

(BZP 2/07, poz. 2155, 02.01.07)

l Wart prawie 0,8 mln z³ netto przetarg na projekt,
zakup i wdro¿enie w Toruniu elektronicznego
systemu wymiany informacji pod nazw¹ �e-urz¹d�
wygra³o konsorcjum firm Computerland i Polsoft.

(BZP 2/07, poz. 3524, 02.01.07)

l �wiadczenie us³ug serwisowych do aplikacji
dostarczonych Miastu Poznañ (Zarz¹dowi Geo-
dezji i Katastru Miejskiego Geopoz) powierzono
firmie Computerland. Warto�æ zamówienia uzgod-
niono w trybie negocjacji bez og³oszenia, ponie-
wa¿ us³ugi mog¹ byæ realizowane tylko przez okre-
�lonego oferenta (770 tys. z³ netto).

(BZP 3/07, poz. 5271, 2.01.07)

l Rozszerzenie istniej¹cego w Szpitalu Powia-
towym w Chrzanowie systemu informatyczne-
go o dodatkowe stanowiska medyczne i nieme-
dyczne wraz z dostaw¹ niezbêdnego sprzêtu kom-
puterowego wykona katowicka firma Kamsoft za
kwotê ok. 688 tys. z³ netto.

(BZP 1/07, poz. 180, 02.01.07)

l UM w Gliwicach zakupi³ od zabrzañskiej
firmy Alto Computers sprzêt komputerowy o
³¹cznej warto�ci ok. 0,75 mln z³ netto.

(BZP 346/06, poz. 65198, 28.12.06)

l Firma Wasko za ok. 715 tys. z³ netto wyko-
na³a rozbudowê istniej¹cego �rodowiska prze-
twarzania danych ACK Cyfronet w Krakowie.

(BZP 1/07, poz. 545, 02.01.07)

l Wroc³aw wyda prawie 0,7 mln z³ netto na
promocjê miasta na stronie internetowej wêgier-
skich tanich linii lotniczych Wizz Air.

(BZP 346/06, poz. 65304, 28.12.06)

l Urz¹d Marsza³kowski Woj. Wielkopolskiego
zleci³ firmie Hardsoft Telekom dostawê ok.
130 szt. komputerów z oprogramowaniem biu-
rowym i antywirusowym oraz 26 drukarek i 16
urz¹dzeñ wielofunkcyjnych. Warto�æ zakupu net-
to 673,8 tys. z³.

(BZP 4/07, poz. 6445, 2.01.07)

l Urz¹d Marsza³kowski Woj. �wiêtokrzyskiego
zamówi³ w firmie NextiraOne Polska oddzia³
Kraków instalacjê i serwis 4 routerów Gigabit
Ethernet dla miejskich sieci �wiat³owodowych
w Ostrowcu �wiêtokrzyskim, Koñskich, Staszo-
wie i O¿arowie wraz z niezbêdnym instrukta-
¿em dla administratora. Warto�æ zamówienia net-
to 665 tys. z³.

(BZP 3/07, poz. 4528, 2.01.07)

l UM Zamo�æ zamówi³ rozbudowê sieci w pod-
leg³ych sobie jednostkach, w tym m.in. wprowa-
dzenie sieci �wiat³owodowych, rozbudowê sie-
ci LAN, wdro¿enie systemu telefonii interneto-
wej VoIP we wszystkich lokalizacjach objêtych
projektem (125 stanowisk ), wraz z aparatami
VoIP. Realizacjê instalacji prowadzi konsorcjum
w sk³adzie NextiraOne Polska oddzia³ w Kra-
kowie, Softres oraz SKK. Warto�æ zamówienia
661,8 tys. z³ netto.

(BZP 3/07, poz. 5945, 2.01.07)

l Sto³eczny Decsoft z ofert¹ wart¹ ok. 627 tys. z³
netto wygra³ przetarg na dostawê, monta¿ oraz
uruchomienie sprzêtu i oprogramowania siecio-
wego w celu modernizacji sieci LAN w MRiRW.

(BZP 2/07, poz. 3709, 02.01.07)

l Centrum Zarz¹dzania Systemami Telein-
formatycznymi MON w Warszawie og³osi³o
przetarg na modernizacjê infrastruktury telein-
formatycznej w zwi¹zku z przeniesieniem do no-
wej lokalizacji radiowego centrum odbiorczego
w Gdyni. Wygra³a firma Sprint z ofert¹ wart¹
prawie 0,6 mln z³ netto.

(BZP 2/07, poz. 3599, 02.01.07)

l Firma Prokom dostarczy AE w Katowicach
warte ponad 0,6 mln z³ netto serwery, kompu-
tery osobiste oraz drukarki.

(BZP 345/06, poz. 65007, 27.12.06)

l Krakowski Comarch zrealizuje (wart¹ ok.
0,58 mln z³ netto) dostawê sprzêtu komputero-
wego i oprogramowania dla Miejskiego Cen-
trum Zarz¹dzania Kryzysowego w Szczecinie.

(BZP 2/07, poz. 3428, 02.01.07)

l Firma KLK Technologie Informatyczne uzy-
ska³a zamówienie S¹du Okrêgowego w Krako-
wie na dostawy sprzêtu komputerowego ³¹cznej

warto�ci 580 tys. z³. Ten sam s¹d zamówi³ w fir-
mie Proofice.net ró¿norodne materia³y eksplo-
atacyjne o ³¹cznej warto�ci netto 523,8 tys. z³.

(BZP 4/07, poz. 6278 i 6279, 2.01.07)

l Wojewódzki S¹d Administracyjny w Kra-
kowie zamówi³ w firmie Koncept sprzêt kom-
puterowy o ³¹cznej warto�ci ok. 0,57 mln z³.

(BZP 1/07, poz. 595, 02.01.07)

l Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu zleci³a
dostawy i instalacje sprzêtu komputerowego,
oprogramowania systemowego i narzêdziowego
oraz systemu zarz¹dzania bibliotek¹ firmie Max
Elektronik z Zielonej Góry. Warto�æ zlecenia
ok. 0,56 mln z³ netto.

(BZP 345/06, poz. 65068, 27.12.06)

l Opolskie Centrum Ratownictwa Medycz-
nego z³o¿y³o w firmie Wasko zamówienie war-
to�ci 548,8 tys. z³ netto na dostawê sprzêtu kom-
puterowego i oprogramowania w celu rozbudowy
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opo-
lu, Nysie i Kêdzierzynie-Ko�lu oraz na utwo-
rzenie Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ra-
townictwa Medycznego.

(BZP 3/07, poz. 5122, 2.01.07)

l Dyrekcja Generalna Lasów Pañstwowych za
sumê ok. 543 tys. z³ netto zakupi od poznañ-
skiej firmy Talex system macierzy dyskowych.

(BZP 2/07, poz. 3602, 02.01.07)

l Firma Warnet II sc z Radomia pozyska³a dwa
zlecenia od Politechniki Radomskiej: zrealizuje
dostawy komputerów przeno�nych wraz z do-
wozem i uruchomieniem  - za ok. 228 tys. z³ net-
to oraz zestawów komputerowych, monitorów,
drukarek, skanerów - za ok. 346 tys. z³ netto.

(BZP 1/07, poz. 1211, 02.01.07;
BZP 2/07, poz. 3200, 02.01.07)

l Uniwersytet Rzeszowski zleci³ firmie InFast
dostawê zestawów komputerowych i sprzêtu kom-
puterowego ³¹cznej warto�ci 517 tys z³ netto.

(BZP 3/07, poz. 5368, 2.01.07)

l S¹d Najwy¿szy za ok. 517 tys. z³ netto zaku-
pi serwery i macierze dyskowe od krakowskiej
firmy Polcom.

(BZP 2/07, poz. 3750, 02.01.07)

l Zawarta zosta³a umowa o warto�ci 514,8 tys z³
z TPSA na �wiadczenie us³ug telekomunikacyj-
nych na rzecz Pomorskiego Urzêdu Wojewódz-
kiego w Gdañsku wraz z delegatur¹ w S³upsku
oraz jednostek pomocniczych tj. Zak³adu Ob-
s³ugi PUW i O�rodka Informatyki TBD.

(BZP 1/07, poz. 4281 2.01.07)

l S¹d Rejonowy w Lublinie zamówi³ wart po-
nad 0,5 mln z³ netto sprzêt komputerowy i sie-
ciowy, który dostarczy sto³eczna firma Qumak-
Sekom.

(BZP 2/07, poz. 2732, 02.01.07)

l Szpital Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
zleci³ firmie Henwar dostawy ok. 200 egz. sprzê-
tu komputerowego (zestawy, notebooki, drukar-
ki, skanery) o ³¹cznej warto�ci ok. 500 tys. z³.

(BZP 3/07, poz. 5631, 2.01.07)

l Opolski Oddzia³ Wojewódzki NFZ z³o¿y³
zamówienie na dostawê serwera i macierzy dys-

Matrix.pl - struktura przychodów z us³ug wed³ug sektorów

Bran¿a

Telekomunikacja

Energetyka i przemys³

Bankowo�æ i ubezpieczenia

Zagranica

Administracja publiczna

MSP

Inne

Razem

(tys. z³)(tys. z³)

2005/2006 2004/2005

35 885

753

2232

31 890

3819

49 932 76 399

1728

367

38 120

3858

4156

24

1754

293

1452

�ród³o: prospekt emisyjny Infovide-Matrix.

Grupa kapita³owa Matrix.pl - struktura przychodów

Rodzaj dzia³alno�ci

Linia biznesowa Rozwi¹zania IT

Linia biznesowa Nowe technologie

Linia biznesowa Symfonia

Towary

Pozosta³a sprzeda¿

Suma

(tys. z³) (tys. z³)(tys. z³)

2005/2006 2004/2005 2003/2004

(%) (%)(%)

34 986 16 159

31 890 18 610

41 832 17 656

4256 5525

118 231 70 301

5267 12 351

39 488

1754

53 587

3872

103 519

4818

38

2

5

51

4

100

30 23

27 26

4 18

35 25

4 8

100 100

�ród³o: prospekt emisyjny Infovide-Matrix.

gramowania do budowy korporacyjnych rozwi¹zañ integracyjnych
oraz z Cutter Consortium. W ramach wspó³pracy powstaje inicjaty-
wa Infovide Cutter Innovation Council zrzeszaj¹ca blisko 30 eksper-
tów Infovide. 2005: firma zamyka rok rekordowymi przychodami na
poziomie 56,3 mln z³. Proponuje rozwi¹zania z zakresu Nowej Umo-
wy Kapita³owej i bankowo�ci elektronicznej w sektorze bankowym.
�wiadczy ró¿nego rodzaju us³ugi konsultingowe i wdro¿eniowe tak-
¿e w pozosta³ych sektorach: podpisuje wieloletni¹ umowê z TPSA,
oraz umowê z Komisj¹ Europejsk¹ na dofinansowanie projektu M-
CAST (Multilingual Content Aggregation System based on TRUST
Search Engine). Spó³ka buduje system bankowo�ci internetowej dla
Raiffeisen Bank Polska. Wdra¿a systemy zarz¹dzania ryzykiem i ob-
s³ugi procesu kredytowego w bankach BO� i Fortis Bank. Aktuali-
zuje strategiê informatyczn¹ dla PKN Orlen, wdra¿a nowoczesne
metodyki IT Governance dla PZU i podejmuje wspó³pracê z Min.
Finansów w zakresie zarz¹dzania architektur¹ korporacyjn¹. Jako
lider merytoryczny konsorcjum z udzia³em Szko³y Wy¿szej Psycho-
logii Spo³ecznej, Eurolinks oraz one2tribe, Infovide opracowuje mo-
del biznesowy telewizji interaktywnej dla Telewizji Polskiej. Spó³-
ka finalizuje projekt budowy hurtowni danych dla Vattenfall Heat
Poland SA. Rozpoczyna te¿ wspó³pracê z nowymi partnerami tech-
nologicznymi: Computer Associates - dostawc¹ narzêdzi do zarz¹-
dzania w organizacji (IT Governance), BPSC - dostawc¹ systemów
wspomagaj¹cych zarz¹dzanie klasy ERP oraz FinArch - dostawc¹

Poprzednikiem prawnym obecnej spó³ki akcyjnej Matrix.pl jest Alt-
kom Matrix, która zosta³a utworzona w 1993 r. W latach 1993-1995: Alt-
kom Matrix tworzy³a pierwsze oprogramowanie dla segmentu M�P - sys-
tem Symfonia, jeden z pierwszych polskich systemów zarz¹dzania napi-
sanych pod MS Windows. Po dwóch latach od za³o¿enia firma zatrud-
nia³a 23 pracowników, za� uzyskane przychody przekroczy³y 1 mln z³o-
tych i spó³ka zaczê³a przynosiæ zysk. 1996: utworzono w firmie Dzia³
Systemów Informatycznych zajmuj¹cy siê tworzeniem rozwi¹zañ IT de-
dykowanych dla sektora korporacyjnego. Od tego czasu spó³ka rozwija-
³a ofertê systemów i us³ug IT równolegle dla segmentu M�P i segmentu
korporacyjnego. Zatrudnienie w firmie wzros³o prawie dwukrotnie - ze-
spó³ zacz¹³ liczyæ ponad 40 osób. 1997: firma podpisa³a znacz¹ce kon-
trakty, m.in. z Polkomtelem oraz Citibank Poland. Spó³ki te wspó³pra-
cuj¹ z Matrix.pl do dzisiejszego dnia. Ofertê dla sektora korporacyjnego
oparto przede wszystkim o rozwi¹zania klasy Business Intelligence. Na
koniec roku spó³ka zatrudnia³a ju¿ blisko 90 pracowników. 1998: prze-
kszta³cono Altkom Matrix ze spó³ki z o.o. w spó³kê akcyjn¹. 1999: roz-
wój Dzia³u Systemów Informatycznych zaowocowa³ nawi¹zaniem stra-
tegicznej wspó³pracy partnerskiej z firmami Oracle i IBM oraz SAS. Do
grona klientów korporacyjnych do³¹czy³y m.in. Ericsson Polska, Johnson
& Johnson Poland. 2000: nast¹pi³a zmiana nazwy spó³ki na Matrix.pl.
W ramach oferty dla korporacji Matrix.pl rozpocz¹³ specjalizacjê w ob-
szarze projektów integracyjnych (Enterprise Applicatoin Integration). Rów-
nolegle zaczê³y rozwijaæ siê rozwi¹zania oparte o nowe media i techno-

narzêdzi wspieraj¹cych zarz¹dzanie ryzykiem.
2006: Infovide opracowuje szczegó³ow¹ kon-
cepcjê architektury IT i programu budowy
Elektronicznej Platformy Us³ug Administracji
Publicznej (e-PUAP). Firma prowadzi pro-
jekty zwi¹zane z architektur¹ portalow¹TPSA
oraz wdra¿a SAP Retail dla sieci Ruck-Zuck
w grupie kapita³owej Classen. We wspó³pra-
cy z firm¹ AMG.net tworzy portal obs³ugi
klientów dla grupy TP. Infovide wprowadza
zasady organizacji opartej na koncepcji Value
Based Management, co owocuje wysok¹ dy-
namik¹ przychodu z us³ug i zysku netto, zarów-
no za pierwsz¹ po³owê roku, jak i wed³ug pro-

gnoz rocznych. W celu integra-
cji us³ug zwi¹zanych z transfe-
rem wiedzy z pozosta³ymi ele-
mentami oferty firmy - nastêpuje
w³¹czenie Akademii Infovide w
strukturê spó³ki i jej przekszta³-
cenie w jednostkê biznesow¹ Info-
vide SA. Efektem jest znacz¹cy
wzrost sprzeda¿y i efektywno�ci
szkoleñ oraz pojawienie siê no-
wych produktów szkoleniowych.

logie. Jako jedna z pierwszych firma urucho-
mi³a serwis informacyjny W@Poland Traveller�s
Guide w technologii WAP. W grudniu w Inter-
necie wystartowa³o wirtualne miasto - Miasto
Plusa, projekt zrealizowany dla Polkomtel SA.
W latach 2001-2003 pojawi³y siê nowe obsza-
ry oferty dla korporacji: portale korporacyjne,
systemy klasy CRM, rozwi¹zania e-learningo-
we a tak¿e projekty multimedialne i specjalizo-
wane rozwi¹zania dla sektora telekomunikacyj-
nego. Zwiêksza³o siê te¿ grono klientów, do
którego do³¹czyli BRE Bank, Pricewaterhouse-
Coopers, PKN Orlen oraz TPSA. Podpisano
umowy partnerskie z Sun oraz Business Ob-

jects. Rozwijaj¹c wspó³pracê z nie-
mieck¹ firm¹ Datev stworzono
kontrolowan¹ w 50% przez Ma-
trix.pl firmê DatevSymfonia. W
latach 2004-2005 Matrix.pl za-
war³ pierwsze kontrakty na ryn-
kach zagranicznych m.in. w Ara-
bii Saudyjskiej, na Ukrainie, w
Czechach i Rumunii.

(w/g prospektu emisyjnego
Infovide-Matrix, grudzieñ 2006)

Liczba telefonów na kartê
(stan w po³owie 2006)

Na
kartê

Z rachun-
kiem

Plus GSM

3,8 mln

4,4 mln

4,4 mln

Era* 7,1 mln

6,8 mln

6,1 mln

Orange

�ród³o: Rz. * - dane szacunkowe.

dzia³aj¹cych w Polsce operatorów komórek.
(£ukasz Dec, Avon bêdzie operatorem, Rz nr 3/07, 4.01.07, sB4)

l Sze�æ firm zawar³o z TPSA umowy, dziêki któ-
rym mog¹ �wiadczyæ jej klientom us³ugi dostêpu
do Internetu. Oprócz Netii i GTS Energis � które
ju¿ sprzedaj¹ us³ugi � porozumienie podpisa³y:
Telefonia Dialog, Exatel, eTel i e-Telko.

(£D, Sze�ciu operatorów mo¿e sprzedawaæ
dostêp do Internetu, Rz nr 2/07, 3.01.07, sB3)

re potem bêdzie
sprzedawa³ ponad
200 tys. konsultan-
tek, które na co
dzieñ dystrybuuj¹
kosmetyki Avonu.
Takiej sieci sprze-
da¿y nie ma ¿aden z

Liczba zarejestrowanych domen internetowych w Polsce

2006 2007*2003 2004 2005

420 tys. 555 tys.157 tys. 196 tys. 300 tys.

�ród³o: NASK, statystykidomen.pl. * - na pocz¹tku roku.
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l Wystartowa³a telewizja internetowa w Wir-
tualnej Polsce. Widzowie mog¹ obejrzeæ czte-
ry kana³y � informacyjny, biznesowy, rozryw-
kowy i erotyczny � ale zapowiadane s¹ nastêpne.
Oferta jest bezp³atna � Wirtualna Polska chce
zarabiaæ na reklamach.
(ZZ, Telewizja w Wirtualnej Polsce, Rz nr 4/07, 5.01.07, sB4)

l NASK og³osi³ przetarg na dostawê rozwi¹-
zañ Check Point Software Technologies Ltd lub
równowa¿nych. Wygra³a firma Clico z Krako-
wa z ofert¹ wart¹ ok. 0,92 mln z³ netto.

(BZP 2/07, poz. 3725, 02.01.07)

l Firma Hyperion kupi³a za 300 tys. z³ 60%
udzia³ów w spó³ce Mediacon, lokalnym dostaw-
cy Internetu z Przemy�la.

(Emitent, Hyperion, Parkiet nr 296/06, 23-27.12.06, s2)

l Obroty polskiego e-handlu, w którym dzia³a
prawie 2,5 tys. internetowych sklepów, osi¹-
gn¹ w tym roku rekordow¹ warto�æ 4 mld z³.
[�] W wirtualnych sklepach magnesem s¹ ceny
nawet o 25% ni¿sze ni¿ w tradycyjnym handlu.
[�] Internetowy handel to na razie nieco po-
nad 1% ca³ego handlu detalicznego w Polsce.
� Za cztery lata powinien przekroczyæ 4% i war-
to�æ 16 mld z³ � uwa¿a Robert Ha³acz, analityk
firmy Gemius, badaj¹cej Internet i e-biznes.

(Zbigniew Zwierzchowski, Internetowym sklepom
przybywa klientów, Rz nr 300/06, 27.12.06, sB3)

l Najwiêksza polska sieæ telewizji kablowej UPC
przekroczy³a 200 tys. abonentów us³ug dostêpu
do Internetu. Operator jest drugim dostawc¹ In-
ternetu w Polsce po TPSA (ok. 1,6 mln klien-
tów). Z Internetu korzysta 20%. klientów us³ug
telewizyjnych UPC. Operator ma równie¿ 60 tys.
u¿ytkowników us³ug telefonicznych, które uru-
chomi³ pod koniec ubieg³ego roku

(£D, UPC drugi na rynku internetowym,
Rz nr 301/06, 28.12.06, sB3)

l Na co dzieñ firma [Sprint] oplata budynki
zleceniodawców sieci¹ teleinformatyczn¹ (dziê-
ki czemu obiekt staje siê �inteligentny�). Inte-
gruje te¿ sieci i systemy komputerowe oraz dba
o ich bezpieczeñstwo, wykorzystuje w³asne
programy. Jeden z nich to Vizan. Na tegorocz-
nych 55. �wiatowych Targach Wynalazczo�ci,
Badañ Naukowych i Nowych Technologii In-
nova/Eureka w Brukseli Vizan zdoby³ srebrny
medal i wyró¿nienie. Program pozwala stwo-
rzyæ system wymiany informacji i bezpieczeñ-
stwa oraz obrazuje ró¿ne zdarzenia na mapie
cyfrowej. � Wszystko wskazuje na to, ¿e z Vi-
zana niebawem skorzystaj¹ Estoñczycy i Bu³ga-
rzy � mówi prezes Henryk Kamiñski.
(Tadeusz Prusiñski, Biegn¹ w sieci, PB nr 251/07, 28.12.06,

s28)

Telekomunikacja

l Spó³ka ABG Ster-Projekt otrzyma³a zamó-
wienie od Polkomtelu na ³¹czn¹ kwotê 2,581
mln USD netto. Jego przedmiotem jest dostawa
produktów EMC i us³ug.

(www.abg.com.pl, 27.12.06)

l Po siedmiu latach sporów s¹dowych Deut-
sche Telekom przejê³a kontrolê nad Polsk¹ Te-
lefoni¹ Cyfrow¹, operatorem sieci Era. Kon-
flikt, podsycany przez francuski koncern Vivendi,

bêdzie siê jeszcze tli³, ale najwa¿niejsze ju¿ siê
dokona³o: DT kupi³o 48% akcji PTC od Elektri-
mu, powiêkszaj¹c tym samym swój pakiet do 97%.

(£D, Koniec bitwy o Erê, Rz nr 301/06, 28.12.06, sB4)

l Optix Polska zawar³ dwa kontrakty z TPSA
na rozbudowê systemów o podzespo³y IBM oraz
odsprzeda¿ serwerów. Pierwsza umowa dotyczy
rozbudowy systemów TPSA o podzespo³y IBM
oraz odsprzeda¿ serwerów. Warto�æ umowy wy-
nosi 13,886 mln z³ netto. Termin realizacji zo-
sta³ okre�lony na 31.12.06. Druga dotyczy roz-
budowy systemów TPSA o podzespo³y IBM.
Warto�æ umowy wynosi 9,916 mln z³ netto. Termin
realizacji zosta³ okre�lony na 10.01.07. £¹czna
warto�æ kontraktów wynosi 23,802 mln z³ netto.

(www.spinet.com.pl, 29.12.06)

l Wed³ug Kornelii Mathel, dyrektora us³ug dla
domu TPSA, liczba u¿ytkowników pakietu trzech
us³ug (telefon, telewizja, Internet) �idzie w dzie-
si¹tki tysiêcy�. Wed³ug niej na koniec roku bê-
dzie ich 100 tys. TP sprzedaje pakiety od wrze�nia.
W sumie w u¿ytku abonentów TP jest 150 tys.
modemów livebox, które umo¿liwiaj¹ korzysta-
nie z potrójnej us³ugi.

(ISB, £D, TPSA: ro�nie sprzeda¿ pakietów,
Rz nr 3/07, 4.01.07, sB4)

l Era zaaprobowa³a przejêcie przez Eurotel
konkurencyjnej sieci dilerskiej krakowskiej KiM
Group [ponad 50 punktów]. W wyniku tej trans-
akcji liczba sklepów z ofert¹ telefoniczn¹ Ery,
jakie prowadzi Eurotel, przekroczy 100. Euro-
tel bêdzie trzecim dilerem Ery po Germanosie
i Mix Electronics. [29.12.06] na gie³dzie debiu-
tuj¹ akcje Eurotela. [�] Udzia³ rynkowy Euro-
tela przed przejêciem [KiM Group] (pod wzglê-
dem liczby punktów sprzeda¿y) by³ szacowany
na 5,5%.

(£D, Eurotel sfinalizowa³ przejêcie, Rz nr 302/06,
29.12.06, sB7; Katarzyna Latek, Akcjonariusze

Eurotela ju¿ w pi¹tek mogli odkorkowaæ szampana,
Parkiet nr 299/06, 30.12.06-1.01.07, s4)

l Koreañska firma Samsung chce sprzedaæ do
koñca roku ponad 1,5 mln telefonów komórko-
wych, o 30% wiêcej ni¿ w 2006 r. Taki skok jest
mo¿liwy. W 2006 r. Samsung udowodni³, ¿e po-
trafi siê rozpychaæ. Przebojem wskoczy³ na ko-
mórkowe podium, a jego sprzeda¿ wzros³a po-
nad trzykrotnie - do ponad 1,1 mln telefonów.
[W 2005 r. sprzeda³ ok. 350 tys. komórek.]

(Marcin Ku�mierz, S¹ ju¿ na podium, ale im ma³o,
PB nr 3/07, 4.01.07, s9)

l Betacom, mimo ¿e stawia na rozwój softwa-
re�owej czê�ci biznesu, nie wycofuje siê z re-
alizowania kontraktów na dostawy sprzêtu. W
po³owie grudnia spó³ka podpisa³a aneks do umo-
wy ramowej z TPSA o warto�ci 3,5 mln euro
na dostawê infrastruktury informatycznej. � Zde-
cydowana wiêkszo�æ zamówienia zosta³a zreali-
zowana w ostatnich dniach 2006 r. Czê�æ prze-
sz³a na pocz¹tek 2007 r. � stwierdzi³ Miros³aw
Za³êski, prezes Betacomu.

(DWOL, Przybywa zamówieñ na programy,
Parkiet nr 299/06, 30.12.06-1.01.07, s6)

l MNI, w³a�ciciel firm telekomunikacyjnych i
�wiadcz¹cych us³ugi dla operatorów oraz spó³ek
medialnych, od kilku miesiêcy nanosi popraw-
ki w prospekcie emisyjnym. Dokument, na pod-
stawie którego spó³ka zamierza wyemitowaæ pa-

piery nowej emisji z prawem poboru, zosta³ z³o-
¿ony w KPWiG (obecnie KNF) 11.08.06. Do
tej pory go nie zatwierdzono. [�] Za pozyska-
ne z rynku pieni¹dze firma zamierza sfinanso-
waæ plan rozwoju, zak³adaj¹cy przejêcia w bran-
¿y oraz wej�cie na rynek wirtualnych operato-
rów komórkowych. Pierwotnie MNI chcia³o po-
zyskaæ z rynku 100 mln z³. Potem zmieni³o pla-
ny i ograniczy³o wielko�æ oferty. Dziêki realiza-
cji strategii w 2008 r. przychody grupy kapita-
³owej maj¹ wynie�æ 225 mln z³. W tym roku sprze-
da¿ ma siêgn¹æ 160 mln z³.

(ZIU, To ju¿ ostatnia poprawka?,
Parkiet nr 297/06, 28.12.06, s6)

l Warte ok. 915 tys. z³ netto �wiadczenie us³ug
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz
z dostaw¹ aparatów telefonicznych z abonamen-
tem dla SGH w Warszawie przypad³o firmie
Polkomtel.

(BZP 2/07, poz. 3765, 02.01.07)

Finanse
i ubezpieczenia

l PKO BP planuje w 2007 r. wymieniæ 400
bankomatów oraz zmodernizowaæ oko³o 1300
� poinformowa³ bank w komunikacie. W 2006 r.
liczba w³asnych urz¹dzeñ wzros³a o ponad 200
i obecnie wynosi 2009. W pierwszym kwartale
2007 r. ma siê powiêkszyæ do 2050. PKO BP
wyda³ te¿ blisko 7 mln kart bankowych.

(KO, PKO BP: modernizacja bankomatów,
Rz nr 301/06, 28.12.06, sB7)

l Asseco Poland informuje o rozstrzygniêciu
przetargu na System Informatyczny dla Zrze-
szenia SGB. Zarz¹d Gospodarczego Banku Wiel-
kopolski oficjalnie poinformowa³ o wyborze ofer-
ty Asseco Poland. Rozwi¹zanie Asseco Poland
oparte o system def3000 obs³ugiwaæ bêdzie za-
równo GBW, jak i banki spó³dzielcze zrzeszo-
ne w SGB. Zrzeszenie SGB tworz¹ 152 Banki
Spó³dzielcze oraz Gospodarczy Bank Wielko-
polski SA.

(Asseco Poland, rb nr 54/2006, 26.06.06)

l Optix Polska zawar³a kontrakt z PZU ¯ycie SA
na okre�lenie warunków i zasad udzielania li-
cencji, a tak¿e dostarczania oprogramowania apli-
kacyjnego oraz objêcie go opiek¹ informatycz-
n¹. Umowa ma charakter ramowy i sama z sie-
bie nie powoduje zobowi¹zania finansowego ze
strony PZU ¯ycie SA. Warto�æ umowy wynosi
4,796 mln USD netto. Termin realizacji (w czte-
rech transzach) zosta³ okre�lony na 01.04.08.

(www.spinet.com.pl, 29.12.06)

l Softbank Serwis zakoñczy³ proces implemen-
tacji infrastruktury sprzêtowej w ING Banku
�l¹skim. Zgodnie z kontraktem, Softbank Ser-
wis bêdzie �wiadczy³ na rzecz ING Banku �l¹-
skiego outsourcing sprzêtu oraz us³ug drukowania
i skanowania. Warto�æ kontraktu to ponad 8 mln z³.
Pakiet oprogramowania zarz¹dzaj¹cego dzia³a z
wykorzystaniem farmy serwerów DL380G4 fir-
my HP. Dla celów bezpieczeñstwa stworzona zo-
sta³a dodatkowa farma w zapasowym centrum
przetwarzania danych.

(www.s2.pl, 19.12.06)

l Firma BSB za ponad 1,5 mln z³ netto wyko-
na dla NBP us³ugi serwisowe i konsultacyjne

stalacja wyposa¿enia uzupe³niaj¹cego, po³¹cze-
nie elementów systemu, uruchomienie Krajo-
wego Centrum Zarz¹dzaj¹cego, uruchomienie 3
serwisów precyzyjnego pozycjonowania w cza-
sie rzeczywistym i 2 serwisów w metodzie
post-processingu, pod³¹czenie kilkunastu zagra-
nicznych stacji permanentnych, testowanie i au-
toryzacja systemu precyzyjnego pozycjonowa-
nia na obszarze Polski oraz przeszkolenie per-
sonelu przewidzianego do obs³ugi stacji refe-
rencyjnych i serwisów pozycjonowania. Czê�æ
nr 2 - dostawa 65 dwuczêstotliwo�ciowych, geo-
dezyjnych odbiorników GPS wraz z wyposa¿e-
niem i oprogramowaniem do pomiarów polo-
wych RTK, uruchomienie odbiorników i prze-
szkolenie personelu przewidzianego do obs³u-
gi. Wielofunkcyjny system ASG-EUPOS (Ak-
tywna Sieæ Geodezyjna- European Position De-
termination System) bêdzie m.in. udostêpnia³ po-
prawki w czasie rzeczywistym w celu zabezpie-
czenia precyzyjnych pomiarów geodezyjnych
oraz prowadzenia precyzyjnej nawigacji l¹do-
wej, powietrznej i morskiej. Zamówienie obej-
muje utworzenie sieci naziemnych wielofunk-
cyjnych stacji referencyjnych na obszarze ca³e-
go kraju. Za wykonanie Wasko otrzyma wyna-
grodzenie w wysoko�ci: czê�æ nr 1: 11,834 mln
z³ netto, czê�æ nr 2: 5,081 mln z³ netto Termin
realizacji: czê�æ nr 1: 365 dni od daty podpisa-
nia umowy, czê�æ nr 2: 180 dni.

(Hoga.pl, rb nr 1/2007, 3.01.07)

l Jednostka Wojskowa 1479 w Gdyni zamó-
wi³a w firmie Koncept dostawê urz¹dzeñ kom-
puterowych (w tym podzespo³y komputerowe,
skanery, monitory, tablety, drukarki, komputery
przeno�ne) oraz oprogramowania o ³¹cznej war-
to�ci 8,06 mln z³ netto.

(BZP 3/07, poz. 4306, 2.01.07)

l Qumak-Sekom zawar³ umowê z Minister-
stwem Sprawiedliwo�ci. Przedmiotem umowy
jest opracowanie projektów oraz wykonanie i
rozszerzenie istniej¹cej lokalnej sieci kompute-
rowej i jej konfiguracja, wraz z dedykowan¹ sie-
ci¹ elektryczn¹ w jednostkach resortu sprawie-
dliwo�ci okre�lonych w umowie a tak¿e dostar-
czenie, instalacja i konfiguracja elementów ak-
tywnych niezbêdnych do prawid³owego dzia³a-
nia tych sieci. Projekt jest finansowany ze �rod-
ków Funduszu Schengen. Wynagrodzenie usta-
lono na 7,6 mln z³ netto. Termin wykonania okre-
�lono na 8 miesiêcy od dnia podpisania umowy.

(Qumak-Sekom, rb nr 52/2006, 29.12.06)

l Konsorcjum, w sk³ad którego wchodzi spó³ka
zale¿na Winuel, zawar³o umowê z Rz¹dem RP,
reprezentowanym przez Fundacjê Fundusz Wspó³-
pracy Jednostkê Finansuj¹co-Kontraktuj¹c¹, któ-
rej beneficjentem jest Min. Sprawiedliwo�ci.
Przedmiotem umowy jest opracowanie modelu
techniczno-organizacyjnego dzia³ania s¹dów po-
wszechnych z wykorzystaniem dokumentu i pod-
pisu elektronicznego. Po stworzeniu zasad ko-
nieczne jest okre�lenie specyfikacji wymagañ
dla systemu informatycznego odpowiedniego dla
resortu sprawiedliwo�ci, dzia³aj¹cego w oparciu
o zaproponowany model obiegu danych. Prace
maj¹ siê zakoñczyæ do listopada 2007 r. Przed-
siêwziêcie jest wspó³finansowane ze �rodków
UE. Warto�æ umowy wynosi 2300 tys. z³ netto.

(Emax, rb nr 112/2006, 19.12.06)

l Qumak-Sekom (w konsorcjum z Wola Info
oraz Marwokat) zawar³ umowê z KG Stra¿y
Granicznej na rozbudowê Centralnego Wêz³a
Teleinformatycznego Stra¿y Granicznej w War-
szawie przy ul. 17 Stycznia 23, finansowan¹ ze
�rodków Funduszu Schengen. Wynagrodzenie
rycza³towe z tytu³u wykonania przedmiotu umo-
wy ustalono na 6,282 mln z³ netto. Nieprzekra-
czalny termin wykonania okre�lono na 15.04.07.

(Qumak-Sekom, rb nr 50/2006, 28.12.06)

l Konsorcjum spó³ek Spin i Comp zawar³o kon-
trakt na rozbudowê mocy obliczeniowej dla sys-
temu teleinformatycznego Stra¿y Granicznej, o
³¹cznej warto�ci ponad 15,8 mln z³ netto. Pro-
jekt bêdzie finansowany ze �rodków Funduszu
Schengen. Umowa zosta³a podpisana w wyniku
rozstrzygniêcia przetargu nieograniczonego. Ter-
min realizacji umowy zosta³ okre�lony na 30.09.07.

(www.spinet.com.pl, 22.12.06,
Spin, rb nr 25/2006, 22.12.06)

l Zarz¹d Spó³ki ABG Ster-Projekt podpisa³
umowê z URE, której przedmiotem jest wdro-
¿enie w urzêdzie systemu interaktywnej elektro-
nicznej obs³ugi informatyczno-statystycznej dla
uczestników rynku energii, realizowanego w
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost konkurencyjno�ci przedsiêbiorstw, lata
2004-2006, Priorytet i Rozwój przedsiêbiorczo-
�ci i wzrost innowacyjno�ci poprzez wzmocnienie
instytucji otoczenia biznesu. Przedmiot umowy
ma zostaæ wykonany do dnia 15.05.08. Warto�æ
brutto umowy okre�lono na kwotê 7,801 mln z³
(netto 6,4 mln z³).

(ABG Ster-Projekt, rb nr 58/2006, 27.12.06)

l Krakowskie ACK Cyfronet zakupi³o za ok.
2,23 mln z³ serwis pogwarancyjny systemów SGI
w sto³ecznej firmie ATM. ATM dostarczy rów-
nie¿ warte prawie 1,8 mln z³ netto serwery do
rozbudowy systemu komputerowego SGI Altix
3700 do 128-procesorowego.

(BZP 1/07, poz. 544, 02.01.07;
BZP 2/07, poz. 2582, 02.01.07)

l GUGiK og³osi³ seriê przetargów celem wdro-
¿enia systemu Integruj¹cej Platformy Elektronicz-
nej. Dostawê sprzêtu komputerowego i oprogra-
mowania systemowego dla lokalizacji projekto-
wych Systemu Geoportal.gov.pl za ok. 3,38 mln z³
netto zrealizuje Softbank Serwis oddzia³ Kato-
wice. Konwersjê i dostosowanie powiatowych
baz danych ewidencji gruntów i budynków do
wymagañ Systemu Geoportal.gov.pl oraz w³¹-
czenie tych baz do systemu IPE wykonaj¹ 4 fir-
my - elbl¹ska OPeGieKa (1,41 mln z³ netto),
gdañski Fin Skog (ok. 1,46 mln z³ netto) oraz
krakowskie Comarch (ok. 1,46 mln z³ netto) i
Compass (ok. 1,53 mln z³ netto).

(BZP 1/07, poz. 1528 i 1529, 02.01.07)

l Ministerstwo Finansów rozbuduje infrastruk-
turê informatyczn¹ i teleinformatyczn¹ w celu
dopasowania jej do standardów komunikacyj-
nych Unii Europejskiej. Warto�æ kontraktu wy-
nosi ponad 4 mln z³ netto. Konsorcjum z³o¿o-
ne z firm Winuel i PTK Centertel podpisa³o z
Izb¹ Celn¹ w £odzi umowê, której beneficjen-
tem jest Min. Finansów. Projekt obejmuje roz-
budowê infrastruktury teleinformatycznej Min.
Finansów w sposób umo¿liwiaj¹cy wspó³pracê
z Systemem Informacji Schengen w postaci ka-

na³u komunikacyjnego dla u¿ytkowników mo-
bilnych. Dziêki wdro¿eniu pracownicy Izb Cel-
nych bêd¹ mogli w sposób zdalny - w oparciu
o technologiê GSM - uzyskiwaæ dostêp do za-
sobów informatycznych Min. Finansów. Projekt
ma byæ zrealizowany do po³owy 2007 r. Wyko-
nawca zapewni równie¿ utrzymanie systemu w
kolejnych latach jego eksploatacji. Przedsiêwziê-
cie jest wspó³finansowane ze �rodków UE.

(www.winuel.com.pl, 28.12.06)

l G³ówn¹ czê�æ wspó³finansowanego przez UE
projektu �Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki -
elektroniczny urz¹d otwarty na potrzeby klien-
tów� zrealizuje za ok. 3,5 mln z³ netto konsor-
cjum Rodan Systems oraz Spin.

(BZP 344/06, poz. 64846, 27.12.06)

l Ministerstwo Finansów zakupi od spó³ki
Comarch warte 2,9 mln z³ netto us³ugi hostin-
gu wraz z obs³ug¹ administratorsko-operatorsk¹
infrastruktury teleinformatycznej, utrzymania i
rozwoju aplikacji dla systemu Trezor, a tak¿e
szkolenia i oprogramowanie do zarz¹dzania do-
kumentacj¹.

(BZP 2/07, poz. 3706, 02.01.07)

l ZUS w wyniku przetargu z³o¿y³ zamówienie
na dostawê 1326 sztuk terminali komputerowych
z interfejsem COAX równowa¿nych z termina-
lami IBM 3483. Kontrakt realizuje firma Potro-
nics z £odzi za ok. 2,65 mln z³ netto.

(BZP 2/07, poz. 3815, 02.01.07)

l Za ponad 1,75 mln z³ netto TPSA zapewni
S³u¿bie Wiêziennej dostêp do Internetu (sieæ
WAN, centralny dostêp).

(BZP 344/06, poz. 64908, 27.12.06)

l Krakowski UJ przed³u¿y³ umowê z ACK Cy-
fronet na �wiadczenie us³ug dostêpu do Interne-
tu o trzy lata za ok. 1,36 mln z³ netto.

(BZP 1/07, poz. 591, 02.01.07)

l Dostawê wraz z instalacj¹ i wdro¿eniem mo-
du³ów systemu Eskulap dla Regionalnego Szpi-
tala Specjalistycznego w Grudzi¹dzu zrealizu-
je za ok. 1,1 mln z³ netto firma Konsultant IT
z Poznania.

(BZP 2/07, poz. 2354, 02.01.07)

l Warszawska ATM wykona dla IMiGW wy-
cenion¹ na ok. 1,06 mln z³ netto us³ugê serwi-
sowania i utrzymania w sta³ej gotowo�ci kom-
puterów SGI wraz z systemem operacyjnym i
oprogramowaniem.

(BZP 347/06, poz. 65505, 29.12.06)

l Krakowski Comarch zaprojektuje, wykona i
wdro¿y system wspomagania zarz¹dzania edu-
kacj¹ Edunet na terenie Tarnowa. 75% wartego
prawie 1 mln z³ netto kontraktu sfinansuje Unia
Europejska.

(BZP 344/06, poz. 64883, 27.12.06)

l MZK Zielona Góra zakupi³ w III kwartale
2006 r. za 0,99 mln z³ netto zintegrowany sys-
tem informacji o ruchu autobusów w czasie rze-
czywistym. Autorem aplikacji jest fiñska firma
Seasam House. [System rozpocz¹³ dzia³alno�æ
w wybranych punktach Zielonej Góry pod ko-
niec grudnia 2006 r.]

(BZP 1/07, poz. 1867, 02.01.07; Gazeta Lubuska, 2.01.07)
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zwi¹zane z utrzymaniem Systemu Informatycz-
nego Nadzoru Bankowego.

(BZP 346/06, poz. 65304, 28.12.06)

l Dokonano zakupu 2400 osobogodzin us³ug
konsultacyjnych, projektowo-programistycz-
nych i doradczych w zakresie stosowania narzê-
dzi Business Objects Enterprise XI Release 2
(lub wersja wy¿sza) przy budowie oraz rozwo-
ju aplikacji wykonywanych dla potrzeb wspo-
magania dzia³alno�ci NBP. Us³ugi konsultacyj-
ne obejmuj¹:wsparcie przy budowie i rozwoju
�rodowiska raportowo-analitycznego, m.in. przy
projekcie System Informacji Sprawozdawczej
(SIS). Warto�æ zlecenia dla firmy BOPD wyno-
si 1,02 mln z³ netto.

(BZP 3/07, poz. 5728, 2.01.07)

l Wsparcie przy projekcie System Informacji
Sprawozdawczej (SIS) NBP, w tym konsulta-
cje: w zakresie porównywania projektów, na-
rzêdzi IBM Rational, mechanizmu workflow
dla projektów, kontroli projektów i produktów,
�rodowiska ClearQuest oraz monitoringu pro-
cesów zlecono konsorcjum: BSB oraz Premium
Technology. Warto�æ zamówienia netto 720 tys. z³.
Ca³kowit¹ liczbê osobodni konsultacji okre�lono
na 300.

(BZP 7/07, poz. 7569, 5.01.07)

l Dostosowanie central telefonicznych w jed-
nostkach NBP do miêdzycentralowych po³¹czeñ
IP w ramach sieci korporacyjnej zlecono sto-
³ecznej firmie Exatel. Kontrakt opiewa na ok.
0,66 mln z³ netto.

(BZP 2/07, poz. 3722, 02.01.07)

l Firma E-Telbank uzyska³a zamówienie war-
to�ci 563,7 tys. z³ na rozbudowê struktury sprzê-
towo-programowej serwisu internetowego NBP.

(BZP 3/07, poz. 5727, 2.01.07)

l NBP dokona³ odnowienia asysty technicznej
oraz zakupu ok. 300 licencji uzupe³niaj¹cych
dla kilkunastu modu³ów oprogramowania Quest
Software. Zamówienia warto�ci netto 321 tys. z³
udzielono firmie Quest Dystrybucja z Wroc³awia.

(BZP 4/07, poz. 6628, 2.01.07)

l Na 2007 r. GPW zapowiada uruchomienie
kilku nowych projektów. Najwa¿niejszym bê-
dzie nowy rynek � platforma finansowania i ob-
rotu wtórnego dla ma³ych przedsiêbiorstw o wy-
sokim potencjale wzrostu. Bêdzie dzia³aæ w for-
mule alternatywnego systemu obrotu. [�] W II
kw. powstaæ ma tak¿e platforma informacyj-
na o wszystkich spó³kach notowanych na gie³-
dzie, ze szczególnym uwzglêdnieniem spó³ek
zagranicznych.

(Grzegorz Uraziñski, Gie³da bêdzie mieæ czterysta spó³ek
do koñca 2008 r., Parkiet nr 299/06, 30.12.06-1.01.07, s1)

l Mali inwestorzy coraz czê�ciej korzystaj¹ z
mo¿liwo�ci sk³adania zleceñ przez Internet
(przez rok liczba takich rachunków zwiêkszy³a
siê o ponad po³owê, do ponad 180 tys.) [�] W
momentach szczytowej aktywno�ci inwestorów
w 2006 r. aplikacje brokerów nie nad¹¿a³y z bie-
¿¹c¹ obs³ug¹ zleceñ i komunikatów gie³dowych.
Wielu inwestorów traci³o te¿ dostêp do interne-
towych serwisów transakcyjnych. Powa¿na awa-
ria dotknê³a w ostatnich miesi¹cach systemy
Domu Maklerskiego PKO BP, Centralnego Domu

Maklerskiego Pekao i mBanku. [�] W pierw-
szych 10 miesi¹cach 2006 r. inwestorzy z³o¿yli
do KNF 229 skarg na instytucje maklerskie. [�]
tylko 8 dotyczy³o obs³ugi internetowej. [�]
CDM planuje zmieniæ internetowy serwis trans-
akcyjny. Od kilku miesiêcy pracuje nad nim ze-
wnêtrzna firma informatyczna. [�] Spore inwe-
stycje, przede wszystkim w szybsze i wydajniej-
sze komputery, poczyni³y w ostatnich miesi¹cach
Dom Maklerski BO�, Beskidzki Dom Makler-
ski i Biuro Maklerskie BPH.

(Piotr Go�liñski, Inwestorzy maj¹ listê ¿yczeñ
i za¿aleñ wobec domów maklerskich,

Parkiet nr 299/06, 30.12.06-1.01.07, s16)

Przedsiebiorstwa

l PPUP Poczta Polska zrealizowa³a nastêpuj¹-
ce zamówienia informatyczne w okresie listo-
pad-grudzieñ 2006 r.: w PPUP Poczta Polska
Centrum Infrastruktury zamówi³o w firmie Kon-
cept dostawê sprzêtu komputerowego na potrze-
by realizacji umowy na instalacjê, parametryza-
cjê, wdro¿enie oraz serwisowanie systemu fi-
nansowo-ksiêgowego, �rodków trwa³ych i go-
spodarki materia³owej sk³adaj¹cej siê na sys-
tem informatyczny o nazwie Mrówka. Przed-
miotem zamówienia by³a dostawa i instalacja
serwerów oraz macierzy dyskowych. Warto�æ
zamówienia netto 4,9 mln z³. w Poczta Polska
Centrum Infrastruktury z³o¿y³a dwa zamówie-
nia, na (A) dostawê 976 sztuk stacji roboczych
w konsorcjum Softbank Serwis oraz Lumena;
(B) dostawê 183 sztuk notebooków przez firmê
IST. Warto�æ pierwszego zamówienia wynios³a
netto 2,4 mln z³, za� drugiego 552,3 tys. z³ netto.
w Poczta Polska CI zamówi³a w firmie Wola
Info sprzêt komputerowy dla potrzeb projektu
MRUm - tj. serwery 1-procesorowe - 10 szt.;
serwery 2-procesorowe - 5 szt.; macierz dysko-
wa - 1 szt.; komputery osobiste - 5 szt. Warto�æ
zamówienia - 620,8 tys. z³. w ZSK dostarczy kra-
kowskiemu oddzia³owi Poczty Polskiej oprogra-
mowanie warte ponad 440 tys. z³ netto. w Pocz-
ta Polska realizuje finansowany przez UE pro-
jekt �Przez kompetencje do nowoczesnych kadr�.
Warte prawie 380 tys. z³ netto szkolenia zleco-
no firmie Combidata z Sopotu. w Lubelski od-
dzia³ Poczty Polskiej kupi 93 sztuk stacji robo-
czych i 5 notebooków od lokalnej firmy Anica
System za ok. 370 tys. z³ netto. w ZSK dostar-
czy krakowskiemu oddzia³owi Poczty Polskiej
oprogramowanie warte ponad 362,06 tys. z³ net-

to (w nawiasach liczba licencji): MS SQL CAL
(152), MS Windows CAL 2003 (753), MS Win-
dows 2003 Server (11), MS SQL Server (12),
MS Office 2003 Prof. (6), program inkasowy
Inkaso Pro (4), Adobe Acrobat Professional 7.0
(1), Ghost (3), Tivoli Remote Control Client (433),
program kosztorysowy Zuzia w wersji do note-
booka (2). w 390 sztuk licencji oprogramowania
MS Office 2003 Professional PL SP2 OEM do-
starczy do regionalnego oddzia³u infrastruktury
Poczty Polskiej w Szczecinie spó³ka Instytut
Edukacji Komputerowej z Ko³obrzegu. Za do-
stawê otrzyma 325,3 tys. z³. w Centrum infra-
struktury Poczty Polskiej oddzia³ regionalny w
Bydgoszczy z siedzib¹ w Toruniu zamówi³ w
firmie Praxis z £odzi dostawê materia³ów do
sprzêtu informatycznego o warto�ci 154,8 tys. z³.
w CI Poczty Polskiej oddzia³ w Krakowie zamó-
wi³ w ³ódzkiej firmie Fast dostawê oprogramo-
wania o warto�ci 21,5 tys. z³.

(BZP, poz. 6639/07, 7002/07, 7571/07, 2606/07, 64910/06,
705/07, 4635/07, 7536/07, 7225/07, 2606/07)

l Prokom Software oraz Bioton [spó³ka zale¿-
na] zawar³y umowê na dostawê, wykonanie i wdro-
¿enie systemu mySAP ERP. Podwykonawc¹
czê�ci prac jest globalna firma konsultingowa
KPMG pe³ni¹ca w projekcie funkcjê doradcy
biznesowego. Umowa obejmuje wykonanie sze-
regu prac, w tym opracowanie koncepcji bizne-
sowej, dostawê licencji SAP oraz kompletnej in-
frastruktury IBM (baza danych DB2). Przewidu-
je tak¿e integracjê z funkcjonuj¹cym w Bioto-
nie oprogramowaniem przy u¿yciu technologii
SAP NetWeaver. Realizacja ca³o�ci prac odbê-
dzie siê w okresie 16 miesiêcy. £¹czna warto�æ
umowy wynosi ponad 8,5 mln z³ netto.

(www.prokom.com.pl, 2.01.07)

l Koncern Energetyczny Energa z³o¿y³ zamó-
wienie z wolnej rêki w firmie Rector na jej system
GIS oparty na narzêdziach firmy ESRI. Warto�æ
zamówienia netto 4,97 mln z³.

(BZP 5/07, poz. 6866, 3.01.07)

l Dostawê elektronicznego systemu informacji
MPK w Czêstochowie zleci³o firmie R&G z
Mielca. Wdro¿enie umo¿liwi pobieranie op³at
za przejazd �rodkami komunikacji miejskiej oraz
ewidencjê czasu pracy przy u¿yciu bezkontak-
towej karty elektronicznej.Umowa obejmuje kom-
pleksowy monta¿ wyposa¿enia oraz wszelkich
urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad systemu, zapew-
nienie oprogramowania tych urz¹dzeñ, szkole-

cowników Pfleiderer opracowa³ rozwi¹zanie in-
formatyczne klasy ERP/SCM, oparte na aplika-
cji SAP oraz bazach danych i platformach sprzê-
towych IBM. Od strony bazodanowej i techno-
logicznej Pfleiderer korzysta z platform IBM -
baz danych DB2/DB400 oraz technologii OS400
i AIX. Na potrzeby wdro¿enia IBM dostarczy³
równie¿ serwer System i model 550, na którym
uruchomiono 3 �rodowiska: rozwojowe, testo-
we i produkcyjne. Dziêki wdro¿eniu zmniejszo-
no liczbê serwerów fizycznych z 12 do 2 ma-
szyn oraz osi¹gniêto najni¿sze koszty TCO dla
serwerów pod aplikacje SAP. Projekt wdro¿e-
nia by³ realizowany dla 3 zak³adów grupy zlo-
kalizowanych w Grajewie, Wieruszowie oraz
Nowogrodzie Wielkim w Rosji. Rozwi¹zanie
obejmowa³o implementacjê systemu SAP, w tym
modu³y: sprzeda¿ i dystrybucja, planowanie i
zarz¹dzanie produkcj¹, zaopatrzenie i obs³uga
magazynów, finanse oraz kontroling. Dodatko-
wo rozwi¹zanie by³o integrowane z aplikacjami
zewnêtrznymi: SEW - systemem ewidencji wy-
robów, B2B - obs³ug¹ sprzeda¿y dla wybranych
partnerów Pfleiderer, systemem home-banking,
systemem p³ac.

(www.pl.ibm.com, 20.12.06)

l Oracle Polska otrzyma ok. 0,83 mln z³ net-
to za usuwanie awarii oraz �wiadczenie us³ug
dotycz¹cych drobnych modyfikacji systemu
SZarP w TVP.

(BZP 1/07, poz. 1604, 02.01.07)

l Zarz¹d Transportu Miejskiego w Warszawie
ZTM dokona³ zakupu z wolnej rêki oprogra-
mowania komputerowego BusMan 80 w wer-
sji sieciowej, rozszerzenia Bus Man CB do pro-
gramu BusMan 80, modu³ów Synchron 24 i 01,
modu³u AutoInternet - informacja rozk³adowa i
aktywna mapa sieci, modu³u AutoInternet - Bus-
Info (mechanizm wyszukiwania po³¹czeñ), apli-
kacji BusMan CB w technologii przegl¹darko-
wej. Dostawc¹ jest AGC Consulting Warsza-
wa. Warto�æ dostawy: 527,8 tys. z³ netto.

(BZP 3/07, poz. 5820, 2.01.07)

l Dostawê wartych prawie 0,45 mln z³ netto
drukarek laserowych dla TVP zrealizuje firma
Softex Data z Warszawy.

(BZP 2/07, poz. 3728, 02.01.07)

l WM-Data Techno-Progress pozyska³ zamó-
wienie Miejskich Zak³adów Komunalnych w
Kostrzyniu nad Odr¹ o warto�ci 314,7 tys. z³ na
wykonanie, dostawê, instalacjê oraz wdro¿enie
Zintegrowanego Systemu Informatycznego (mo-
du³y: zestawienia analityczne, kadry z ewiden-
cj¹ czasu pracy, p³ace, ksiêgowo�æ i finanse,
ewidencja �rodków trwa³ych, sprzeda¿ wody i
rozliczanie �cieków, us³ugi porz¹dkowe i nie-
czysto�ci sta³e, energia cieplna, gospodarka miesz-
kaniowa, zlecenia, remonty i przetargi, windyka-
cja nale¿no�ci, gospodarka materia³owa, narzê-
dziownia, transport, targowisko, handel, biuro
obs³ugi klienta, sekretariat z elektronicznym obie-
giem dokumentów, portal internetowy, elektro-
niczny obrót p³atniczy). Us³ugi obejmuj¹: kon-
wersjê i transfer baz danych z aktualnie funk-
cjonuj¹cych systemów, asystê techniczn¹, szko-
lenia pracowników, dostawê i instalacjê sieci
LAN, dostawê i instalacjê serwerów, sta³¹ ob-
s³ugê informatyczn¹ przez 36 miesiêcy po wdro-

¿eniu wszystkich elementów systemu i zakoñ-
czeniu okresu testowego, przyjazd na ¿¹danie
zamawiaj¹cego w celu wykonania us³ug wykra-
czaj¹cych poza zakres umowy przez 36 miesiêcy.

(BZP 3/07, poz. 4571 2.01.07)

l Intersport otrzyma³ 124,5 tys. z³ tytu³em
zwrotu czê�ci kosztów poniesionych na wdro¿e-
nie systemu informatycznego [Epicor Enterprise]
wspomagaj¹cego zarz¹dzanie (ERP). Pieni¹dze
pochodz¹ od PARP w ramach programu finan-
suj¹cego wzrost konkurencyjno�ci ma³ych i �red-
nich przedsiêbiorstw przez doradztwo.

(KAA, Intersport, Rozwój z dotacj¹,
Parkiet nr 299/06, 30.12.06-1.01.07, s8)

l BPSC w 1992 r. pozyska³ inwestora finanso-
wego, amerykañski fundusz venture capital Ca-
resbac Polska. Osiem lat pó�niej wchodzi The
Growth Fund, a BPSC przekszta³ca siê w spó³-
kê akcyjn¹. Firma skutecznie stara siê równie¿
o pieni¹dze z funduszy unijnych. Dotychczaso-
we wsparcie (ponad milion z³otych) pozwoli³o
m.in. na kupno zaawansowanego technologicz-
nie sprzêtu komputerowego i oprogramowania.
Stworzono trzy dodatkowe wersje jêzykowe sys-
temu Impuls � angielsk¹, niemieck¹ i rosyjsk¹.
� Obecnie fundusze venture capital planuj¹ wyj-
�cie z naszej firmy, a my szukamy kolejnego wspar-
cia inwestycyjnego � mówi Ignacy Miedziñski,
prezes BPSC. Dlatego trwaj¹ prace zmierzaj¹-
ce do publicznej emisji akcji BPSC. Dofinanso-
wanie programu z funduszy unijnych ma wy-
nie�æ 228 tys. z³. Rozwa¿ane jest równie¿ zna-
lezienie inwestora strategicznego. � Planujemy
tak¿e ekspansjê na rynki zagraniczne, zw³aszcza
wschodnie. Pierwszego stycznia startuje na Ukra-
inie polsko-ukraiñska spó³ka z naszym udzia³em
� wyja�nia prezes Miedziñski.

(Barbara Warpechowska, Rozwój bez wy�cigu,
PB nr 251/07, 28.12.06, s27)

l Najwiêkszy krajowy dostawca urz¹dzeñ fi-
skalnych rozszerzy³ dzia³alno�æ o produkcjê opro-
gramowania. Tego rodzaju produktów ma byæ
wiêcej, gdy¿ Novitus planuje przejêcia i powiêk-
szenie oferty. � Chcemy dostarczaæ firmom han-
dlowym, us³ugowym i logistycznym ca³o�ciowe
rozwi¹zania z dziedziny informatyki. Brakowa-
³o nam oferty oprogramowania, które bêdziemy
rozwijaæ m.in. dziêki przejêciom � zapowiedzia³
prezes Novitusa Bogus³aw £atka. Obecnie po-
nad 50% przychodów firmy (dzia³aj¹cej od 12
lat, do lutego 2005 r. pod nazw¹ Optimus IC)
pochodzi z produkcji urz¹dzeñ fiskalnych. Spó³-
ka jest tak¿e wytwórc¹ i dostawc¹ innych urz¹-
dzeñ oraz technologii dla handlu i logistyki,
m.in. czytników kodów kreskowych, wag elek-
tronicznych, systemów do obs³ugi p³atno�ci kar-
tami.

(ZZ, Nowa strategia Novitusa,
Rz nr 302/06, 29.12.06, sB7)

l OPEC Gdynia zamówi³o sprzêt komputero-
wy, drukuj¹cy, powielaj¹cy i oprogramowanie,
wszystko warte ponad 0,5 mln z³. Przetarg wy-
gra³a lokalna firma Madkom.

(BZP 2/07, poz. 2258, 02.01.07)

l Zarz¹d Dróg Miejskich m st. Warszawy za-
kupi od sto³ecznej firmy Unia sprzêt kompute-
rowy wart ok. 267 tys. z³ netto.

(BZP 2/07, poz. 3694, 02.01.07)

Sektor publiczny

l Dla bran¿y IT kluczowe znaczenie ma od-
powied� na pytanie: na ile w wyznaczonych do
realizacji w najbli¿szych latach priorytetach
obecne s¹ zagadnienia zwi¹zane z cywilizacyj-
n¹, spo³eczn¹ i gospodarcz¹ rol¹ technik ITC?
[�] Planowany w Polsce podzia³ funduszy
strukturalnych 2007-2013: 15 985,5 mln euro
� szesna�cie regionalnych programów operacyj-
nych; 21 275,2 mln euro � program operacyjny
Infrastruktura i �rodowisko; 8125,9 mln euro �
program operacyjny Kapita³ ludzki; 7004,9 mln
euro � program operacyjny Innowacyjna gospo-
darka; 2161,6 mln euro � program operacyjny
Rozwój Polski Wschodniej; 576,0 mln euro �
program operacyjny Europejskiej Wspólnoty
Terytorialnej; 216,7 mln euro � program opera-
cyjny Pomoc techniczna.

(Andrzej Gontarz, Zapatrzeni w przysz³o�æ,
CW nr 48/06, 22.12.06, s7)

l KG Policji wyposa¿y radiowozy i patrole
piesze w terminale mobilne umo¿liwiaj¹ce bez-
po�redni dostêp funkcjonariuszy do Krajowego
Systemu Informacyjnego Policji (KSIP). Projekt
realizuje konsorcjum, któremu przewodzi Wi-
nuel. Warto�æ kontraktu wynosi blisko 50 mln z³
netto. Konsorcjum z³o¿one z firm Winuel, Emax,
Aram, Unicom oraz Sunit Oy (Finlandia) pod-
pisa³o z KG Policji w Warszawie umowê na do-
stawê i instalacjê 2200 Mobilnych Terminali Prze-
wo�nych (MTP) oraz dostawê 1500 Mobilnych
Terminali Noszonych (MTN). Przedsiêwziêcie
jest wspó³finansowane ze �rodków UE. Projekt
ma byæ zrealizowany do po³owy 2007 r.

(www.winuel.com.pl, 29.12.06)

l �wiadczenie us³ug operatora sieci rozleg³ej
WAN KSI ZUS na okres 3 lat (od 1.03.07) zle-
cono TPSA za kwotê netto 40,64 mln z³.

(BZP 5/07, poz. 7013, 3.01.07)

l Zarz¹d Spó³ki ABG Ster-Projekt podpisa³ z
UFG aneks do umowy (rb nr 26/2006). Przed-
miotem umowy jest wykonanie projektu tech-
nicznego, dostawa i wdro¿enie systemu finanso-
wo ksiêgowego, �wiadczenie us³ug opieki infor-
matycznej oraz przeprowadzenie szkoleñ. Zgod-
nie z podpisanym aneksem wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu umowy ustalone zosta³o
na kwotê 15,28 mln z³ netto. Przedmiot umowy ma
zostaæ wykonany w terminie do dnia 1.01.08.

(ABG Ster-Projekt, rb nr 1/2007, 3.01.07)

l Konsorcjum firm Wasko, Geotronics oraz
Trimble Europe BV podpisa³o umowê z G³ów-
nym Urzêdem Geodezji i Kartografii na za³o-
¿enie wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego
pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS na
obszarze Polski. Przedmiotem podpisanej umo-
wy jest: Czê�æ nr 1 - dostawa 70 dwuczêstotli-
wo�ciowych odbiorników GPS wraz z wyposa-
¿eniem i oprogramowaniem stacji referencyjnej,
dostawa 8 dwuczêstotliwo�ciowych odbiorni-
ków GPS/GLONASS wraz z wyposa¿eniem i
oprogramowaniem stacji referencyjnej, za³o¿e-
nie stacji referencyjnych we wskazanych loka-
lizacjach, dostawa i instalacja serwerów, sprzê-
tu komputerowego oraz oprogramowania syste-
mowego i aplikacyjnego dla krajowego i regio-
nalnego centrum zarz¹dzaj¹cego, dostawa i in-

PPUP Poczta Polska - zestawienie dostaw informatycznych
zrealizowanych w okresie listopad-grudzieñ 2006 r.

Jednostka
odpowiedzialna

CI Warszawa

CI Warszawa

CI Warszawa

CI Warszawa

CI Warszawa

CI O/R Bydgoszcz

CI O/R Kraków

CI O/R Kraków

CI O/R Kraków

CI O/R Lublin

CI O/R Szczecin

Razem

Kwota
zamówienia

netto (tys. z³)
Dostawca

4905,4

440,4

2423,4

379,3

552,3

10 555,2

362,1

620,8

Koncept

Softbank Serwis, Lumena

21,5

154,8

325,3

Wola Info

IST Warszawa

ZSK Kraków

ZSK Kraków

Combidata Sopot

Anica System

IEK Ko³obrzeg

Praxis £ód�

Fast £ód�

369,9

�ród³o: BZP. oznaczenie: CI - Centrum Infrastruktury.

nie, sprawowanie asysty technicznej, a tak-
¿e uruchomienie ca³o�ci systemu. Warto�æ
zlecenia netto 4,3 mln z³.

(BZP 4/07, poz. 6157, 2.01.07)

l Gdañskie PEC zamówi³o wdro¿enie
zintegrowanego systemu informatyczne-
go (ZSI) przez Comarch. Warto�æ zamó-
wienia 3,19 mln z³.

(BZP 3/07, poz. 5987, 2.01.07)

l Firmy IBM Polska i Pfleiderer Gra-
jewo poinformowa³y o zakoñczeniu wdro-
¿enia systemu SAP w zakresie zintegro-
wanego zarz¹dzania firm¹ dostosowanego
do potrzeb dzia³alno�ci na rynku drzew-
nym. W ramach projektu, w latach 2005
i 2006 zespó³ konsultantów IBM i pra-


