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Notatkd-'Ż

W}bdiii'oferĘ w po§tępowaniu na miesię cznąopiekę techniczną

sprzętu i oprogramowania dla powiatowego za|<ładuAktywności
Zawodowej w Łęcznej

ZałącznikNr 2 do ZarządzentaNr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora powiatowe go zal<ładuAktywności zawodowej
Notatka służbowa
W sPrawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
poniżej 30.000 euro

l.

Opis przedmiotu zamówienia:

Miesięczna kwota opieki informatyc znej wgCPV: 3 02
1 3 000-5, 3 02131 00-6,
2) IloŚĆ stanowisk komPuterowych - 13 wrazŹ dodatkowym
sprzętem w tym (drukarki, fax,
,ŚT"r), sprzęt przenośny(laptop -2 szt,) oraz sprzętmułtimedialny.
3) Z,a\r_e s zadań o bj ętych opieką informatyczną
:
a) KorzYstanie z konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem
Intemetu oraz pomocy
1)

technicznej

z użYciem dostępu

Zamawiającego na to pozwala;

b)

zdalnego, jeżeli poŁączenii internetowe

Administracja serwerami, sieciami. komputerowymi,
stacjami roboczymi
.
ządzeniami peryferyj
yr

mi, nadzór nad i ch a
*y il"Ę pr ac ą;
"Ż^*
Windows
Server
2012,
d) centralne zatządzarie uźytkownikami i uprawnieniami
- Active Directory,
e) Aktualizacja danYch związanych , poiityką
bezpiecziństwa w zat<reśie ochrony
danYch osobowYch i informacji (ASIj, zgodnie ,
,r.tu*ą z dnia 29 sierpnia t997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. riOtąr. poz.
ll82),
D zar ządzanie s i e c i owym s y s temem tw or zenia kopi i zap as orvych
c) Zarządzanie serwerem

g)
h)

n

y

Usunięcie awarii sprzętu, oprogramo*uli1, w 'przypadku
stwierdzenia błędu
Usunięcie awarii spyzętu, oprogramo-waniu po*rtułZgo
;
systematyc zne go w funkcj onowaniu sprzętu lub
opro gramowania;

*irry

wskutek wypadków losowych:
i) Instalowanie nowych w9rsj i wy szczególnionego
oprogramowania;
-irrror.rruty
j) Doradztwo

W

ZamawiĄącego lub

irait.ńń
cztej, reinstaiację
oprogramowania, dokonywanie dodatkowych instalacji
oprogramowania;
k) Doradztwo i udzielanie konsultacji w zjcesi"
poa.;*o'* ania przez Zamawiającego
przedsięwzięć informat y czny ch;
l) Bieżące optymalizorynil konfiguracji oprogramowania
i sprzętu komputerowego,
uwz gl ędni aj ąc e p ott zeby Z amaw iają" Ó go
;
m) Okresowe konserwacje komputerOw i irząd
zeń peryfervjnych, przynajmn iej jeden raz
na 2 miesiące;
n) Awaryjne odtwarzanie na wniosek
zarnawiającego stanu oprogramowania
t
omadzonych danych archiwalnych, poprawni e zab

o)

zakresie rozbudowy

_zgt

e zpie czonych

;
WerYfikowanie stosowanych zńezpiócŹeń, us.rwanió
wirusów komputerolvych

az zapobie ganie infekcj om ;
p) Bieżącainwentaryzac jasptzętuioprogramowania.
or

