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Poręba Wielka 16 grudnia 2016

ZAPYTANIE CENOWE

dotyczące zamówienia poniżej 30 000 € netto

-'Gorczański Park Narodowy W Porębie Wielkiej zaprasza do złożenia ofert cenowych na
' ';:'

,,utrzymanie infrastruktury lT oraz wsparcie pracowników w obszarze lT w Gorczańskim P.N.,'

]_. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie infrastruktury lT oraz wsparcie pracowników w obszarze lT
obejmujące n/w usługi.:

o Co najmniej jedna wizyta robocza w miesiącu
o obsługa w wymiarze 25 rbh miesięcznie
o Wszystkie naprawy sprzętu posiadającego nośniki magnetyczne będą wykonywane w siedzibie

Zamawiającego
obsługa zgodna z polityką bezpieczeństwa i regulaminem ochrony danych osobowych w GPN
Zarządzenie system e m poczty ele ktro nicznej
Zarządzanie serwerem Qnap TVS
Zarządzanie o p rogra mowa nie m mon itori ngu
Arch iwiza cja kl uczowych e le me ntów infrastru ktu ry serwe rowej
Archiwizacja kluczowych danych użytkownikóW na serwerze Qnap TVS
Konfiguracja routerów brzegowych sieci
Konfiguracja punktów dostępowych sieci Wi-Fi
Wdrożenie i zarządzanie strukturami Active Directory
Zarządzanie bazami danych oraz uprawnieniami na serwerach baz danych Ms sQL
Wdrożenie i zarządzanie zewnętrznymi macierzami NAS
Aktualizacja oprogramowania antywirusowego
Ko nfigu ra cja poszczegó l nych ko m p ute rów użytkown i ków
lnstalacja drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na komputerach użytkowników
lnstalacja podstawowego oprogramowania użytkowanego przez użytkowników oraz nadzór nad
tymi programami (oprogramowanie firmy Microsoft, programy antywirusowe, system księgowy
FkFokus, System Ewidencji Środków Trwałych, system Mikrosubiekt, system Comarch optima,
System GIS)

świadczenie usług doradczych w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej



Świadczenie bieżącej pomocy pracownikorn Parku w zakresie korzystania ze sprzętu lT oraz
podstawowego oprogramowania
Zarządzanie i szkolenie pracowników w zakresie systemu G|S
szko lenia w obsza rze oprogra mowa n ia oraz infrastruktury informatycznej

Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2OL7 r. do 31 grudnia 2oL7 r.

Miejsce i termin złożenia oferty: Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 59o, 34-735 Niedźwiedź, - do

28.12.20L6 r. do godz. 0900.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto.

Sposób przygotowania oferty: forma pisemna w języku polskim w zaadresowanej kopercie z dopiskiem,,oferta

na utrzymanie infrastruktury lT oraz Wsparcie pracowników w obszarze lT w GPN,,.

Termin i forma płatności: miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy W formie przelewu nastąpi w terminie 14 dni

od daty wystawienia faktury' Fakturę należy wystawić do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w

którym świadczona była usługa .

Cena brutto winna zawierać miesięczny koszt usług określonych w pkt. 1_ zapytania cenowego.

Cena podana w ofercie winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do'dwóch miejsc po przecinku.

osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych informacjijest P. Krzysztof Faltyn tel. 18 33 77 g44wew. 37.

Zalączniki:

L. Załącznik nr 1- oferta cenowa (wzór)
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