
Załączniknr 3
do Regulaminu udzielania zamówień

do równowartości wyrażonej w złotych
kwoty 30 000 euro

Katowice, dn.20.02.20l7 r.

ZAPYTANIE OF'ERTOWE

Wnviązku zart'4 ust.8 ustawy zdniaŻ9 stycznia2004r. Prawo zamówieńpublicznych (Dz'U.poz.

IŻ3Ż,,z późn. Zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dgs+arń/ usfug /rob&

Adres i narwa zamavłiającego: Katowice Miasto ogrodów- InsĘtucja Kultury im.K.Bochenek

Plac Sejmu Śląskiego 2,40-032 Katowice

Przedmiot zamówienia oraz zabes i warunki jego realizacji: obsługa infortnaĘczna- w szazególności

świadczenie niżej wymienionych usług:

. administrowanie komputerami stacjonarnymi i przenośnymi

. administrowanie siecią lnformatyczną

. całodobowy serwis komputerowy w dni powszechnę orazwolne

. dyŻur obsługi informatycznej co drugi dzień zwłączeniem dni wolnych według

harmono gramu pracy ustalo ne go z ZLECENI o D AWC Ą
. serwis laptopów oraz komputerów w czasie nie dŁuŻszymniŻ 6h od czasuzgłoszetia

urządzen z zakonczonym okresem gwarancyjnym i z zewnęttznym systemem
gwarancyjnym do momentu zakonczenia serwisu

. priorytetowy serwis w prz}padku napraw niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania ZLECENIODAWCY w czasie krótszym niŻ6h od momęntu
zgłoszenia

. zdalnewsparcie sęrwisowe dla ZLECENIODAWCY przy pomocy oprogramowania

typu,,Team Viewer"

o stworzenie platformy infranetowej dla pracowników _ kalendarium instytucji, tabela

urlopów' system wglądu rezerwacji sal

. doradztwo w zakresie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania

. doradztwo w zakresie rozbudowy sieci komputerowej

. instalacja nowo zakupionego pIZełZLECENIODAWCĘ Sprzętu komputerowego i
oprogramowania

. administrowanie zasobami Serwerowymi obsługa wewnętrznej i zevłnętrznej

transmisji danych

. Iadzorowanie systemu wykonywania kopii archiwalnychbaz danych orazzasobów
Serwera plików



przeprowadzenie konserwacji sprzętu komputerowęgo w wymiarze dwa razy w ciągu

roku w okresie obowiTYwania umowy

instruktaż pracowników ZLECENIODAWCY w zakresie właŚciwego i bezpiecznęgo

użytkowania systemu informatycznego

nadzorowanie pracy urządzen zewnęttznych (drukarki, faksy itp.)

współpraca w zakresie ptzestrzegania polityki bezpieczeilstwa i ochrony danych

osobowych

pr zept ov] adzenie analizy zagr o Żen i ry zyka pr zy pr zetw arzaniu danych

Termin rea|izacjl zamówienia : 2077 rok

Kryterium oceny ofert: cena / eenriłnne-ka,+eriaĄ

cena

Termin rwiązaniaofertą: 14 dni

osobą uprawnioną ze strony zamavłiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Marek Stawski, Wioletta Puk-tel. 326090300

WykonawcamoŻeporozumiewaósięzzamawiającym,zapośrednictwem@4
MpoczĘelektronicznejmarek.stawski@miasto-ogrodow.eu'jakteŻ
telefonicznie.3260903 00

Sposób przygotowania oferty:

ofer1ę sporuądzió na|eĘ w języku polskim, w formie wskazanej przez zamawiającego. oferta

winna byó podpisanaprzez osobę upowaŻnioną'

Miejsce i termin złoŻenia oferty:

ofertę zŁoĘó na|eiry do dnia 24.0Ż.2017 r' do godz'10'00

ofertę naleĘ złoĘó za pośrednictwem pocŻty ęlektronicznej na adres: marek.stawski@miasto-

ogrodow.eu

xniepotrzebne skreślić

Podp i s o soby pr zepr ow adzĘj
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