
Zapytanie Ofertowe na świadczenie obsługi informatycznej sprzętu komputerowego w 

Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowa obsługa informatyczna SP 7 W OLEŚNICY 

w budynkach ulokowanych przy ul. 11 Listopada 10 oraz Chopina 4, zakresie obecnej i 

docelowej skali informatyki, tj. 177 komputerów w sieci, urządzenia mobilne, sieciowe 

urządzenia peryferyjne, obejmująca: 

1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania będącego w posiadaniu Zamawiającego 

sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, ich serwisowanie oraz 

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oprogramowania na stacjach roboczych w 

całej SP 7 W OLEŚNICY (komputery użytkowników, urządzenia wielofunkcyjne). 

2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej (eternet, internet) i jej 

ochrony. 

3. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania telefonii SP 7 W OLEŚNICY oraz urządzeń 

i oprogramowania używanego w Jednostce. 

4. Obsługa zaplecza audiowizualnego SP 7 W OLEŚNICY 

5. Pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego (ASI) 

Od Wykonawcy oczekuje się ponadto bieżącego śledzenia zmian i trendów w technologiach 

informacyjnych, tak aby w miarę posiadanego budżetu szkoła stale wyznaczała wysokie 

poziomy oferowanych rozwiązań IT. 

 

Od Wykonawcy oczekuje się reagowania na zgłoszenie problemu w czasie nie dłuższym niż 

4 godziny oraz usuwanie awarii w terminie możliwie najkrótszym. Każde zgłoszenie będzie 

zarejestrowane w systemie zgłoszeń Wykonawcy, celem możliwości raportowania 

wykonanych czynności, lub w sytuacji oddania sprzętu do naprawy do serwisu 

zewnętrznego, raportowanie stanu naprawy. 

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia: 

Ad.1 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania będącego w posiadaniu 

Zamawiającego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, ich serwisowanie 

oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oprogramowania na stacjach 

roboczych w SP 7 W OLEŚNICY (komputery użytkowników, urządzenia wielofunkcyjne) 

SP 7 W OLEŚNICY wyposażone jest w sprzęt komputerowy wykorzystywany przez 

pracowników na stanowiskach pracy i urządzenia wielofunkcyjne.  

W zakresie obsługi urządzeń wielofunkcyjnych Wykonawca będzie odpowiadał za: 

przeszkolenie wyznaczonych pracowników SP 7 W OLEŚNICY w zakresie obsługi bieżącą 

pomoc pracownikom SP 7 W OLEŚNICY w zakresie konfiguracji druku sieciowego, za 

kontrolę i monitorowanie stanu urządzeń, w tym przeglądów okresowych oraz zużycia 

materiałów eksploatacyjnych. Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy raportowania 

wykorzystania zasobów przez użytkowników.  

 



W zakresie obsługi komputerów będących na wyposażeniu SP 7 W OLEŚNICY wymaga 

się szybkiego rozwiązywania problemów użytkowników komputerów, w tym usuwania i 

izolowania przyczyn ich nieprawidłowego funkcjonowania. Instalowanie nowych wersji 

oprogramowania dostarczonych przez Zamawiającego, szkolenie użytkowników sprzętu, 

doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego kolejnych 

przedsięwzięć informatycznych, bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania i 

sprzętu komputerowego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego, oraz awaryjne 

odtwarzanie, na wniosek Zamawiającego, stanu oprogramowania i zgromadzonych danych 

archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych. Wykonywanie oraz nadzór nad wykonywaniem 

okresowych przeglądów i konserwacji, sprzętu IT oraz systemów informatycznych. 

 

W zakresie zarządzania oprogramowaniem na stacjach roboczych SP 7 W OLEŚNICY, 

oczekuje się od Wykonawcy: nadzoru nad prawidłowym licencjonowaniem zainstalowanego 

oprogramowania, w tym terminów wygasania licencji, zabezpieczania kopii zapasowych stacji 

roboczych, nadzoru nad prawidłową ochroną antywirusową, pomocy/szkolenia dla 

użytkowników w zakresie obsługi komputera, systemu Windows oraz aplikacji 

biurowych (w tym Office) lub innych specjalistycznych. Ponadto od Wykonawcy wymaga 

się utrzymywania aktualnego rejestru wyposażenia IT i multimedialnego w SP 7 W 

OLEŚNICY. 

Ad 2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej (eternet, 

Internet) SP 7 W OLEŚNICY i jej ochrony, 

Wymaga się stałej kontroli zdarzeń w sieci SP 7 W OLEŚNICY oraz incydentów z zewnątrz. 

Należy posiadać wiedzę o konfigurowaniu i użytkowaniu systemu rejestracji zdarzeń i 

raportowania FortiAnalyzer, który jest elementem uzupełniającym UTM FortiGate. Zadanie 

obejmuje konfigurację i diagnostykę sieci WIFI na terenie SP 7 W OLEŚNICY. Na terenie SP 

7 W OLEŚNICY rozlokowane są punkty dostępowe. Od Wykonawcy wymaga się wiedzy i 

doświadczenia na temat konfigurowania, monitorowania i zarządzania tym systemem. Należy 

wiedzieć jak zarządzać profilami poszczególnych punktów dostępu, jak skonfigurować AP 

dla gości/uczniów SP 7 W OLEŚNICY oraz jak monitorować obce źródła mogące zakłócać 

stabilną pracę punktów dostępu. Zadanie obejmuje również opiekę/diagnostykę fizycznej 

sieci Ethernet na terenie SP 7 W OLEŚNICY. 

Ad 3. Zapewnienie prawid łowego funkcjonowania telefonii  oraz urządzeń 

i oprogramowania do wideokonferencji. 

WYMOGI STAWIANE WYKONAWCY do Zapytania Ofertowego.  

SP 7 W OLEŚNICY posiada własną centralę opartą na centralce Slican. W zakresie obsługi 

telefonii od Wykonawcy wymaga się bardzo dobrej znajomości technologii, w tym: instalacji, 

konfiguracji i zarządzania centralą, zarządzania numeracją wewnętrzną dostępną dla 

klientów SP 7 W OLEŚNICY, konfigurowania i utrzymywania w sprawności usług 

dodatkowych (zapowiedzi, przełączanie rozmów, połączenia konferencyjne, rejestrowanie 

rozmów, globalna książka adresowa LDAP), szkolenia personelu SP 7 W OLEŚNICY, 

współpracy z operatorem dostarczającym połączenia oraz numerację publiczną. 

Ad 4. Obsługa zaplecza audiowizualnego SP 7 W OLEŚNICY. 

Na terenie SP 7 W OLEŚNICY rozlokowane są interaktywne urządzenia multimedialne – 

tablice interaktywne, projektory, wizualizery oraz monitory interaktywne, których obsługa 



będzie należała do Wykonawcy. Do zadań w tym zakresie będzie należała również obsługa 

i konfiguracja urządzeń audiowizualnych oraz pokrewnych znajdujących się na wyposażeniu 

sal dydaktycznych.  

 

Ad 5. Pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego (ASI) - osoby 

odpowiedzialnej za wdrażanie środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych 

Zamawiającego: 

1. operacyjne zarządzanie systemami informatycznymi w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych w nich przetwarzanych, 

2. przestrzeganie opracowanych dla systemu procedur operacyjnych i bezpieczeństwa, 

3. kontrola przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym a siecią publiczną 

oraz kontrola działań inicjowanych z sieci publicznej a systemem informatycznym, 

4. zarządzanie stosowanymi w systemach informatycznym środkami uwierzytelnienia 

oraz dokonywanie zmiany uprawnień na podstawie zaakceptowanych wniosków 

przez osobę do tego upoważnioną, 

 

 

Umowa będzie zawarta na czas określony od 15.01.2018 do 31.12.2018 z możliwością 

przedłużenia. 

Zamawiający dopuszcza podpisanie osobnych umów: 

 

1. na objęcie opieką serwisową sprzętu i oprogramowania komputerowego 

zainstalowanego w jednostce organizacyjnej zamawiającego p oraz na pełnienie 

funkcji  Administratora Systemu Informatycznego (ASI) - osoby odpowiedzialnej za 

wdrażanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę i 

bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych zamawiającego 

 

2. na świadczenie usług specjalistycznych: administracja urządzeniami sieciowymi, 

bezpiecznym dostępem do sieci Internet, utrzymanie kont email 

 

 


