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Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu, którego
przedmiotem jest zakup, dostawa, instalacja i wdrożenie
Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego
Zarządzanie Zasobami (ZSIWZZ), zwanego dalej „Systemem” lub
„ZSIWZZ” wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania,
szkoleniem użytkowników i administratorów oraz świadczeniem
usług utrzymaniowych.

Termin składania ofert uległ przesunięci na dzień 30 czerwca 2016 r. godz. 11.00. Szczegóły w
ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.
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