Z ota Ksi ga „Gmina Fair Play” –
Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji 2005

Instrukcja obs ugi Z otej Ksi gi
„Gmina Fair Play” 2005 - Katalog
Ofert Inwestycyjnych
UWAGI OGÓLNE:
A. Wszystkie dane w Formularzach w polskiej wersji j zykowej musz3 by4 wype nione z u5yciem
polskich znaków.
B. Niektóre opcje zwi3zane z wype nieniem Formularzy np. Edytuj, Poka5, Usu9, Kopiuj widoczne
s3 dopiero po wpisaniu danych do Formularzy od 01 do 05.
C. Do wszystkich Formularzy od 01 do 05 otrzymacie Pa9stwo WZORY Formularzy wype nionych
przyk adowymi danymi, b d3 one równie5 umieszczone na naszej stronie internetowej
www.fairplay.pl .
D. Informacje techniczne:
- prosimy o wprowadzenie i sprawdzenie danych do 15 lipca br., gdy5 po tej dacie wszelkie
informacje wprowadzane i poprawiane nie b d3 uwzgl dnione.
- prosimy o zachowanie formy zamieszczanych danych, szczegó y znajdziecie Pa9stwo we
WZORACH FORMULARZY, prosimy o zwracanie uwagi na przyk ad na poni5sze elementy:
nazwa gminy powinna by4 zapisana w nast puj3cy sposób: Miasto XXX lub Miasto i Gmina
XXX lub Gmina XXX (przy czym XXX oznacza nazw gminy np. Serock),
wypunktowywanie informacji od myAlników (kresek),
u5ywanie liter „nr” przy podawaniu numerów dróg oraz myAlników pomi dzy numerem
drogi a oznaczaj3c3 j3 liter3 np.: nr A-1,
wzór zapisu numerów telefonów i faksów: 0 (22) 63-09-802,
- prosimy o zwracanie uwagi na poprawnoA4 j zykow3, gramatyczn3 i ortograficzn3
wpisywanych tekstów oraz stosowanie si do polece9 zawartych w Formularzach,
- prosimy o oddanie do sprawdzenia osobom kompetentnym informacji zawartych w obu
wersjach j zykowych: angielskiej i polskiej,
- w razie w3tpliwoAci zwi3zanych z u5yciem sformu owa9 w j zyku angielskim sugerujemy
konsultacje z t umaczem.
KOLEJNE KROKI:
1.
2.

Wejd na stron : www.gmina.fairplay.com.pl
Wybierz wersj j zykow! (polsk! / angielsk!) prosimy o wype$nienie Formularzy w obu wersjach
j zykowych, gdy( katalog ofert inwestycyjnych „Gmina Fair Play” 2005 jest przygotowywany i
b dzie wydany w dwóch wersjach j zykowych – polskiej i angielskiej.
3.
Zaloguj si podaj!c ID u5ytkownika i has o (Tab. 1) (ka(da gmina ma wyznaczone inne ID i
inne has$o i mo(e dokonywa7 zmian tylko w obr bie w$asnych danych); ID i has$o wa(ne dla
Pa9stwa gminy podaj poni(ej:
ID:
Has o:
ka(da wersja j zykow! wymaga oddzielnego logowania:
Tab.1
ID u(ytkownika
Has$o
4. Kliknij ZALOGUJ

5. Po zalogowaniu si do bazy mo(na rozpocz!7 uzupe$nianie danych:
-

6.

dane nie musz! by7 wype$niane w kolejno=ci,
brakuj!ce dane mo(na uzupe$ni7 w dowolnym czasie (do 15 lipca br.)
w Formularzu (od 01 do 05) dane mo(na wprowadza7 partiami, za pierwszym razem,
przed zako9czeniem wpisywania nale(y klikn!7: DODAJ* (*dotyczy tylko pisania danych
po raz pierwszy). Przy uzupe$nianiu danych nale(y korzysta7 z opcji „EDYTUJ”, a po
poprawieniu lub uzupe$nieniu danych nale(y u(y7 klawisza „ZMIEK”

Po lewej stronie umieszczone s! wszystkie Formularze (od 01 do 05) sk$adaj!ce si na pe$n!
prezentacj gminy w tym jej ofert inwestycyjn!. Tylko dok$adne wype$nienie wszystkich
Formularzy pozwoli stworzy7 pe$n! ofert inwestycyjn! gmin.
Formularze, które nale5y wype ni4 to:
a.
01 informacje o gminie,
b.
02 mocne strony gminy,
c.
03 infrastruktura,
d.
04 u atwienia i ulgi dla inwestorów,
e.
05 przyk adowe tereny pod inwestycje.

7.

Je(eli dane nie zosta$y wpisane w Formularzu (od 01 do 05), to na dole w tym Formularzu
pojawi si informacja: „Nie znaleziono danych”.
8.
Je(eli dane w Formularzu zostan! wpisane (niezale(nie od tego czy s! kompletne, czy
niekompletne) to pojawi si informacja: „Wpisy X do X z X” , gdzie X oznacza liczb wpisów np.
Wpisy 1 do 1 z 1.
UWAGA: Prosimy o jednokrotne wpisywanie danych do Formularzy od 01 do 04, czyli:
- 01 informacje o gminie,
- 02 mocne strony gminy,
- 03 infrastruktura,
- 04 u$atwienia i ulgi dla inwestorów,
W Formularzu 05 mo(liwe jest wprowadzenie najwy(ej 10 ofert inwestycyjnych.
w razie pomy$ki lub wpisania b$ dnych danych nale(y je poprawia7 przy u(yciu opcji: EDYTUJ, która
zawsze pojawia si po prawej cz =ci Formularza, po wpisaniu danych. (np. Tab.2)
9. Podgl!d wprowadzonych danych mo(liwy jest po u(yciu opcji: POKAN. (np. Tab.2)
10. Ca$kowite usuni cie wprowadzonych danych mo(liwe jest po u(yciu opcji: USUK. Prosimy o
zachowanie ostro(no=ci, gdy( po u(yciu tej opcji zostan! skasowane wszystkie dane wprowadzone
do wybranego Formularza. (np. Tab.2)
Tab.2

10. Formularz „05 przyk adowe tereny pod inwestycje”.
Mo(liwe jest wprowadzenie maksymalnie 10 ofert terenów pod inwestycje. Prosimy o wprowadzanie
ofert najbardziej atrakcyjnych z punktu widzenia inwestorów. W wypadku ofert, na które b d! og$aszane
przetargi prosimy o zwrócenie uwagi, (e Z$ota Ksi ga „Gmin Fair Play” zostanie wydana w po$owie
pa dziernika.

A. Poszczególne oferty terenów pod inwestycje nale(y nazwa7 odpowiednio wg wzorów podanych we
wzorze do Formularza 05 tj.: TEREN 1, TEREN 2 itd. (Tab. 3)

id
Inwestycja: nazwa
(np. Teren1, Teren2,... itd.)
Inwestycja: ulica

B. Prosz zwróci7 szczególn! uwag na wype$nianie danych dotycz!cych mediów technicznych
(Tab.4). W Formularzu s! podane dwie mo(liwo=ci: media „przy dzia$ce” lub media „w odleg$o=ci”,
wype$niaj!c Formularz 05 nale(y wybra7 jedn3 opcj dla jednego rodzaju mediów technicznych
(gaz, woda, pr!d, kanalizacja, telefon) np.:
Tab. 4
Woda przy dzia ce

tak

Gaz przy dzia ce

tak

Pr d przy dzia ce

tak

Kanalizacja przy dzia ce

tak

Telefon przy dzia ce

tak

Woda w odleg o ci

100

Gaz w odleg o ci

300

Pr d w odleg o ci
Kanalizacja w odleg o ci

150

Telefon w odleg o ci

C. Po zako9czeniu uzupe$niania Formularza z danymi dotycz!cymi konkretnego terenu pod inwestycje
(Teren 1, Teren 2 itp.) w dziale „05 przyk$adowe tereny pod inwestycje”, nale(y ka(dorazowo doda7
kolejne dane poprzez u(ycie opcji „DODAJ NOWY WPIS” u(ywaj!c opcji jak poni(ej (Tab.5).
Tabela 5: 05 przyk adowe tereny pod inwestycje

Dodaj nowy
i

D. Du(ym u$atwieniem w uzupe$nianiu danych jest zastosowana opcja KOPIUJ (po prawej stronie
tabeli w Formularzu), umo(liwia ona skopiowanie danych z jednej oferty np. Terenu 1 do drugiej oferty
np. Terenu 2. UWAGA mo5liwe jest skopiowanie tylko wszystkich danych.

E. Po zastosowaniu opcji KOPIUJ i skopiowaniu danych, nale(y u(y7 opcji EDYTUJ i zmieni7 dane,
które ró(ni! dwie oferty terenów pod inwestycje. Takie u$atwienie pozwala na jednokrotne
wprowadzenie np. danych gminy, jako osoby zg$aszaj!cej ofert , czy w$a=ciciela terenu pod
inwestycje. (Tab.6)
Tab. 6
Cena do ustalenia w
drodze przetargu

Cena do negocjacji

Cena
wywo$awcza
(ile?) w PLN

Uwagi
(prosz wymieni7 w
podpunktach od kresek)

Poka( Edytuj Kopiuj Usu9
F. Po sko9czeniu wpisywania danych, potwierdzeniu ich opcj! DODAJ, nale(y si wylogowa7
wybieraj!c z menu (po lewej stronie) opcj WYLOGUJ.
W razie jakichkolwiek pyta9, prosz o kontakt: Ma gorzata Tymorek, tel.: 022 630 98 01-04,
e-mail: mtymorek@kig.pl

