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Wrocław, 12 lutego 2019 r.

ZGKIKM. EA.015 1. 5,2019
W związku z ZGKIKYI.E^.26o.2.1 0. 20 18 oraz ZGKIKM . EA. 260' 2. 1 B. 20 1 B

zARzĄD GEoDEZJI' KARToGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGo
wE wRocŁAWIU

AL. MARCINA KRoMERA 44,51-163 wRocŁAw
udziela listu referencyjnego fi rmie :

INCO Sp. z o.o.
z siedzibą Wawrów 9o' 66_4o3 Gorzów Wielkooolski

za zamowten

]ednocześnie potwierdzamy, iŻ wyżej wymienione prace zostały wykonane z nalezyta starannością
i nie wnosimy zadnych zastrzeŻeń, co do jakości, terminowości oraz innych aspektów związanych
z ich realizacją'

DYBEKTOR

,Ą"w

Lp.

Nazwa zadania
DoĘtczy

(określić miejscowość, g minę, datę
rozpoczęcia i zakończenia prac)

Ilość
Wartość

zamówienia
brutto (zł)

1

Wykonanie prac
polegających na

przekształceniu do postaci
elektronicznej

(skanowanie) zbioru
dokumentów

uzasadniających wpisy do
ewidencji gruntów

i budynków
zgromadzonych w ZGK|KM
oraz opisanie dokumentów

zawierających się
w ww. zbiorze
metadanymi

rozpoczęci e -3o.o7,2o18 r.
zakończenie - 21.11.2o18 r

W trakcie prac wykonano:
1. Zanumerowanie kart

dokumentów
2, Zeskanowanie dokumentacji
3. Opisanie dokumentacji

metadanymi
4. Zaimplementowanie do aplikacji

skanów oraz metadanych

woj' dolnośląskie
Miasto Wrocław

Skanowanie
wraz z

implementacją
250 633 stron

44
Zanumerowanie

123 782 kart

96 862,50 zł

2

Wykonanie prac
polegających na

przekształceniu do postaci
elektronicznej

(skanowanie) zbioru
dokumentów

uzasadniających wpisy do
ewidencji gruntów

i budynków
zgromadzonych w ZGKiKM
oraz opisanie dokumentów

zawierających się
w ww. zbiorze
metadanymi

rozpoczęcie -23.1o.2o18 r.
zakończenie - 2L.L2.2o18 r.

W trakcie prac wykonano:
1. Zanumerowanie kaft

dokumentów
2. Zeskanowanie dokumentacji
3. Opisanie dokumentacji

metadanymi
4. Zaimplementowanie do aplikacji

skanów oraz metadanych

woj. dolnośląskie
Miasto Wrocław

Skanowanie
wraz z

implementacją
103 946 stron

A4
Zanumerowanie

55 789 kart

48 431,25 zł

uclł.


