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ZAPYTANIE OFERTOWE NR OFI/01/06/17 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej w siedzibie Zamawiającego 

oraz poza siedzibą/w delegacji w zakresie: 

1. Administracji i zarządzania sprzętem komputerowym, urządzeniami peryferyjnymi, urządzeniami 

mobilnymi i oprogramowaniem, regularny przegląd sprzętu i oprogramowania u Zamawiającego oraz 

nadzór nad ich bezawaryjną pracą. 

2. Administracji i zarządzania siecią komputerową, regularnego przeglądu sieci komputerowej u 

Zamawiającego oraz nadzorem nad jej bezawaryjną pracą. 

3. Administracji i zarządzania domeną internetową, hostingiem i skrzynkami pocztowymi, regularnego 

przeglądu oraz nadzoru nad ich bezawaryjną pracą.  

4. Administracja i zarządzanie Office 365. 

5. Wykonywania oraz monitoringu kopii zapasowych systemów operacyjnych, oprogramowania, baz 

danych, strony internetowej. 

6. Aktualizacji oprogramowania systemowego oraz biurowego wszystkich komputerów i serwerów w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

7. Proaktywnego przeciwdziałania awariom sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, urządzeń 

mobilnych, sieci komputerowej i oprogramowania oraz usuwania skutków tych awarii w siedzibie 

Zamawiającego lub zdalnie. 

8. Wsparcia, doradztwa technicznego i konsultacji w ramach eksploatacji i rozwoju bazy informatycznej 

Zamawiającego (komputery, urządzenia peryferyjne, urządzenia mobilne, oprogramowanie). 

9. Pomocy w realizacji dostaw nowego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, urządzeń 

mobilnych, urządzeń sieciowych i oprogramowania. 

10. Szkoleń stanowiskowych, pomocy doraźnej, konsultacji telefonicznych i osobistych pracowników 

Zamawiającego, dotyczących obsługi eksploatowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania. 

11. Tworzenia i aktualizacji dokumentacji technicznej eksploatowanego sprzętu komputerowego, sieci 

komputerowej oraz oprogramowania. 

12. Współpracy z firmami zewnętrznymi przy administracji i zarządzaniu urządzeniami peryferyjnymi, siecią 

komputerową, dostawcą internetowym i oprogramowania. 

13. Stworzenia, realizacji i przestrzegania polityki bezpieczeństwa informatycznego u Zamawiającego. 

 

Szczegółowe informacje odnośnie wykazu sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także oczekiwanego 

poziomu usług znajdują się w załącznikach. 

  



 

 

 

 

 

 

Wymogi niezbędne do realizacji usług 

1. Doświadczenie zawodowe w obsłudze firm księgowych min. 1,5 roku. 

2. Współpraca przy użyciu systemu obsługi zgłoszeń. 

3. Współpraca z innymi firmami współpracującymi z Zamawiającym świadczącymi wsparcie przy 

programach księgowych i urządzeniach peryferyjnych. 

4. Znajomość systemów operacyjnych Windows, Windows Server.  

5. Znajomość programów wg. załącznika 

6. Oczekiwany poziom świadczenia usług wg załącznika. 

Oferta powinna zawierać 

1. Dane identyfikacyjne wykonawcy - nazwę, adres, regon, NIP, nr telefonu, e – mail. 

2. Cenę za obsługę miesięczną oraz cenę za godziny dodatkowe/ew. usługi dodatkowe.  

3. Skany stosowych uprawnień zawodowych i certyfikatów (m.in. zaświadczenia stwierdzające odbycie 

szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych). 

4. Wykaz usług o podobnym charakterze świadczonych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat, 

zawierający: nazwę zamawiającego, termin wykonania usług, rodzaj świadczonych usług. 

5. Załącznik - wzór umowy podpisywanej z klientami  

Termin i sposób złożenia oferty 

Oferty prosimy składać na adres mailowy – biuro@azylbiuro.pl z tytułem maila – OFI/01/06/17 do 18. 07.2017 r. 

Osoba kontaktowa 

Małgorzata Rekosz-Piekarska, menadżer biura, tel. 882195002 

mailto:biuro@azylbiuro.pl

