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„Cyfrowa gmina”

Ogłoszenie

Numer

2022-39655-113203

Id

113203

Powstaje w kontekście projektu

POPC.05.01.00-00-0001/21 - Cyfrowa Gmina

Tytuł

„Cyfrowa gmina”

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-06-09
1. Załącznik nr 6 - Załącznik nr 6 -Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy o
2. Zapytanie ofertowe
3. Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
5. Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy wykonawcy
6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
7. Załącznik nr 5 -Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-06-09

Data ostatniej zmiany

2022-06-09

Termin składania ofert

2022-06-17

Planowany termin podpisania umowy

2022-06

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Zawadzkie
Dębowa 13
47-120 Zawadzkie
NIP: 7561860761
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Osoby do kontaktu

Marek Matuszczak
tel.: 774623111
e-mail: fundusze@zawadzkie.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

„Cyfrowa gmina”

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Dostawa systemu serwis desk, systemu skaner sieci + zarządzanie urządzeniami USB
Moduł 1. - Baza konfiguracji komputerów oraz  oprogramowania
Wymagana funkcjonalność:
•�automatyczne skanowanie konfiguracji sprzętowej zarejestrowanych stanowisk,
•�odczyt informacji na temat zainstalowanego systemu operacyjnego,
•�cykliczna identyfikacja i inwentaryzacja zainstalowanego oprogramowania,
•�skaner plików (np. treści multimedialne),
•�analiza zmian i wykrywanie różnic w sprzęcie oraz oprogramowaniu,
•�odczyt statusu aktywności stanowisk (on-line/off-line),
•�logowanie czasu włączenia/wyłączenia PC,
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•�kreator oraz wydruk kartoteki stanowiska,
•�monitoring kluczowych parametrów stanowiska (obciążenie CPU, RAM, HDD),
•�wbudowane raporty inwentaryzacyjne.
Moduł 2 - ServiceDesk 
Wymagana funkcjonalność:
•�    rejestracja zgłoszeń serwisowych od użytkowników
•�    dedykowane panele www: inżynier, manager, użytkownik
•�    własna kategoryzacja zgłoszeń
•�    kreator wyglądu formularza zgłoszenia dla wybranych kategorii
•�    automatyczne przydzielanie opiekuna zgłoszenia
•�    definiowanie listy statusów oraz priorytetów
•�    określanie oraz analiza czasów SLA
•�    pełna obsługa zgłoszeń z poziomu dowolnej przeglądarki WWW
•�    szablony powiadomień (mail, sms)
•�    obsługa dedykowanych linii wsparcia (przekazywanie zgłoszeń)
•�    baza firm serwisowych
•�    tworzenie bazy wiedzy dla użytkowników
•�    panel ogłoszeń
•�    kreator ankiet
•�    automatyczna rejestracja zgłoszeń przez wiadomości e-mail
•�    integracja z modułem Zarządzania Zasobami
Moduł 3 - Monitoring sieci LAN
Wymagana funkcjonalność:
•�    skanowanie wybranych podsieci
•�    rozpoznawanie nazw oraz typów urządzeń
•�    odczyt stanu urządzeń (on-line/off-line)
•�    mapa sieci (wraz z graficznym rozmieszczeniem urządzeń)
•�    odczyt otwartych portów
•�    odczyt uruchomionych usług
•�    monitoring aktywności urządzeń (alerter)
•�    zarządzanie urządzeniami przez http/https/SSH/Telnet
Moduł 4 - Blokada portów USB
Wymagana funkcjonalność:
•�Możliwość utworzenia listy zaufanych urządzeń klasy USB Storage (np. dyski zewnętrzne, pendrive) 
oraz określenia na których stanowiskach użytkowników będą aktywne
6.�Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym. 
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 
nieścieralnym atramentem lub długopisem. 
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Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić 
napis ”Oferta na zakup systemu serwis desk, systemu skaner sieci + zarządzania urządzeniami USB”.

Okres gwarancji

12

Kody CPV

48780000-9 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

strzelecki

Gmina

Zawadzkie

Miejscowość

Zawadzkie

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
3. Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK
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Opis

Cena - 100% Kryterium Cena będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów 
ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie 
mniejsza.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-06-09 - data opublikowania

-> 2022-06-17 - termin składania ofert

-> 2022-06 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


