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Zaproszenie do zNoLenia oferty cenowej na obslugg techniczn1 sieci LAN

Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik zapraszado zNoheniaoferty cenowej narealizacjg
zam6wrcnra polegaj4cego na obstrugg technicznq sieci LAN.
1.

Miejsce'dostawy i
a) Regionalny Inkubator PrzedsigbiorczoSci w Prudniku Pl.WolnoSci
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2. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowi4zuje sig do :
- zabezpieczenia sieci LAN Zamawiaj4cego
- obsluga techniczna sieci LAN (urzqdzenia, infrastruktura ).
W ramach uslugi zabezpieczenia sieci Zleceniobiorca zobowiqzuje sig do:
1 WdroZenia niezb gdnych Srodk6w sprzgtowych p ozw alaj4cych na:
a) filtrowanie ruchu sieciowego
b) blokowanie niepoz4danych treSci
c) filtrowanie port6w TCPruDP
d) posiadaj4cych wewngtrzny modul Firewall
e) posiadaj4cych mo2liwoS6 uruchomieniazdalnego dostepu do sieci poprzezpol4czenie SSL
VPN oraz IPSEC VPN
f) port forwarding.
W ramach uslugi obstrugi technicznej sieci LAN (trzqdzenia, infrastruktura) Zleceniobiorca
zobowi4zuje siE do:
- zapewnienia ci4gtroSci pracy catrej sieci LAN
-bie2;qcej aktuahzacjiurzqdzeh sieciowych (urz4dzenia na punkcie styku z operatorem, switche,
access point'y oraz rnne urzadzenia)
-bie?4cego supportu dlaurz4dzef sieciowych ( konfiguracja, diagnostyka )
- diagnostykr orcz naprawy sieci LAN na poziomie okablowania strukturalnego.
Zleceniobiorca zobowiqzuje sig do Swiadczenia uslugi w siedzibie Zleceniobiorcy w v,rymiarze
czasu nie mniej sz ym ni? 1 6 pelnych go dzin mie si gcznie.
W ramach uslugi Zleceniobiorca zobowiqzuje sig do podjgcia dziaNan stanowi4cych przedmiot
zapytaniaw czasie nie dluhszymniz godzinaod czasu zgNoszeniafizycznie u Zleceniobiorcy.
Zleceniobiorca zobowi4zuje sig do Swiadczenia uslugi bgd4cej przedmiotemzapytaniabez
dodatkowych ko szt6w or az zob owi1zan.
.

3. Spos6b przygotowania oferty, miejsce zloLeniaoferty, termin realizacji :
a) Do oferty nale?y doLqczy(,: Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru albo aktualne zaSwiadczenie
o wpisie do ewidencjr dziil.alnofici gospodarczej potwierdzajqce, izprofiI dzialalnoSci
wykonawcy odpowiada przedmiotowi zam6wienia. Dokumenty nale?y zNoLyc w formie
kserokopii poSwiadczonej przez wykonawc7 zazgodnoSd z oryginalem. Pelnomocnik winien
zatqczyc do oferty pelnomocnictwo do zNohenia oferty i do zawarcia umowy.
b) Wykonawcamoheprzeduplywem terminu sktradania oferty zmienidlub wycofad swoja ofertg.
c) Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zwr6cema sig do oferenta z wnioskiem o uzupelnienie
oferty.
d) Termin realizacji: od 01 .07 .2019 r. - 30.06.2020 r.
e) Kryterium oceny - cena netto - I00 % plus naleZny podatek VAL

