	
  

FLASH NEWS

Sygnity podpisało ze Skarbem Państwa
Ministerstwem
Finansów
umowę
rozszerzającą
dotychczasowy
zakres
realizacji Programu e-Podatki. Wartość
nowej umowy wynosi do 80,7 milionów
złotych brutto.
Warszawa, 29 stycznia 2016 r. – Skarb Państwa - Ministerstwo Finansów podpisało z Sygnity umowę
na „Zakup usług dla Systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawę oprogramowania oraz
świadczenie

usług

dodatkowych”.

Jest

to

dodatkowa

umowa

uzupełniająca

do kontraktu

podpisanego w lutym 2013 roku na budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu e-Podatki, wartego
232,1 milionów złotych brutto. Wartość podpisanej dzisiaj umowy osiągnie maksymalnie
80,7 milionów złotych brutto.

Podpisana umowa obejmuje świadczenie dalszego rozwoju systemu e-Podatki i jego komponentów, a także
dostawę i utrzymanie oprogramowania do 2022 roku. Zawarcie umowy uzupełniającej pozwala
Zamawiajacemu wprowadzić nowe funkcjonalności do systemu, które nie mogły być przewidziane w 2012
roku na etapie przygotowania i publikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zarówno zaproszenie do negocjacji, jak i dzisiejsze podpisanie umowy jest dla nas znaczącym sygnałem
potwierdzającym kompetencje Sygnity jako Generalnego Wykonawcy. e-Podatki to aktualnie jeden
z najważniejszych projektów w administracji publicznej i autorskie rozwiązanie Sygnity - nigdy wcześniej
żadna

z

firm

IT

nie

prowadziła

wdrożenia

o

takiej

skali.

Zarówno

bieżące

działania,

jak

i zamówienie uzupełniające potwierdzają skomplikowaną i wielopoziomową naturę tego projektu, który wciąż
ewoluuje. Celem nadrzędnym dla obu stron, zarówno Sygnity, jak i Ministerstwa Finansów jest, aby finalny
produkt był nowoczesny, funkcjonalny i elastyczny pod kątem zmian prawnych oraz podatkowych,
a co najważniejsze przyjazny dla obywateli. – Janusz R. Guy, Prezes Zarządu Sygnity S.A.
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Dalszych informacji udziela:
Danuta Raczkiewicz-Chenczke
Prezes Zarządu Komplementariusza
Rc2 RACZKIEWICZ CHENCZKE CONSULTANTS
GSM. +48 506 074 642; T. +48 22 435 11 60
e-mail: danuta.raczkiewicz@rc2.pl

O Sygnity
Rozwój
Sygnity S.A. jest czołowym dostawcą usług informatycznych w Polsce. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie (SGN). Oferuje rozwiązania własne, uzupełniane przez światowe produkty i technologie.
Świadczy pełen zakres usług od konsultingu, poprzez realizację projektów informatycznych dla dużych i średnich firm
z najważniejszych sektorów gospodarki oraz instytucji administracji publicznej, aż do outsourcingu. Więcej informacji
na stronie sygnity.pl.
Ludzie
Dotychczas spółka zrealizowała kilka tysięcy projektów informatycznych dla klientów ze wszystkich branż polskiej
gospodarki – zarówno komercyjnych, jak i instytucji publicznych. Obecnie Sygnity może poszczycić się jednym
z najliczniejszych zespołów ekspertów na polskim rynku informatycznym.
Etyka
W Sygnity obowiązuje Kodeks Etyki w Biznesie, który precyzuje zasady prowadzenia biznesu. Firma tworzy trwałe
relacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami m.in. pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi,
jak i inwestorami, które są oparte na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu potrzeb.

Sprawdź ofertę Sygnity na sygnity.pl
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