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RF.271.12.2015

Polkowice, dnia 14.10.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
GMINA POLKOWICE
59-100 Polkowice ul. Rynek 1
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
realizację zadania p.n.:
Zakup oprogramowania zabezpieczającego (program antywirusowy) oraz filtr rodzicielski (kontrola
treści) dla 80 użytkowników końcowych - uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Polkowice” (trwałość projektu).
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania zabezpieczającego (program antywirusowy)
oraz filtr rodzicielski (kontrola treści) w postaci:
• 80 szt. oprogramowania zabezpieczającego - program antywirusowy
• 80 szt. filtr rodzicielski - kontrola treści
(może być integralną częścią oprogramowania zabezpieczającego - programu
antywirusowego).
CPV - 48761000-0 Pakiety oprogramowania antywirusowego
Przedmiot zamówienia Zamawiający przeznacza do przekazania w nieodpłatne użyczenie
beneficjentom końcowym projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice”
w celach niekomercyjnych. Przekazanie przedmiotu zamówienia w nieodpłatne użyczenie następuje
na podstawie umowy użyczenia, której wzór określa załącznik nr 5 lub 6 do Regulaminu Projektu
zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 1440/13 Burmistrza Polkowic z dnia 6 marca 2013 r. i zmienionego
Zarządzeniem Nr 2014/14 z dnia 5 lutego 2014 r. Dokumenty są dostępne na stronie internetowej:
http://www.projekty.polkowice.eu/poig/ps-230-DOKUMENTY_DO_POBRANIA.html . Zamawiający
otrzyma od Dostawcy na oprogramowanie komplet licencji niewyłącznych dla beneficjentów
końcowych z możliwością dalszego udostępniania kolejnym (dalszym) beneficjentom. Licencje na
oprogramowanie przekazane Zamawiającemu powinny zawierać koszty licencji praw najmu (jeżeli
oferowane oprogramowanie wymaga tego typu licencji w kontekście przeznaczenia i specyfiki
wykorzystania przedmiotu zamówienia, o którym powyżej) oraz umożliwić Zamawiającemu
przekazanie w formie użyczenia komputerów z oprogramowaniem beneficjentom końcowym
(80 osobom fizycznym z terenu gminny Polkowice) z poszanowaniem praw licencyjnych oraz praw
autorskich producenta oprogramowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz konieczności
zakupu dodatkowych licencji przy ewentualnym przekazaniu tego samego komputera do następnego
beneficjenta.
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Oprogramowanie zabezpieczające (program antywirusowy)
Kompatybilne z Windows 7 Professional 64-bit.
Pakiet typu Internet security zapewniający aktywną ochronę komputera przed szkodliwym
oprogramowaniem z aktualizacjami przez okres 24 miesięcy zawierający:
1. Ochronę w czasie rzeczywistym przed wszystkimi typami zagrożeń;
2. Ochrona powinna obejmować system operacyjny oraz oprogramowanie internetowe;
3. Skaner antywirusowy;
4. Monitor antywirusowy;
5. Zaporę sieciową;
6. Narzędzia do wykrywania niebezpiecznego oprogramowania;
7. Automatyczną aktualizację oprogramowania ochronnego oraz sygnatur;
8. Licencja 24 miesiące ważna od dnia 28.11.2015 r.
• Zamawiający dopuszcza licencję na 80 stanowisk (użytkowników) lub 80 licencji,
po jednej na każde stanowisko (użytkownika).
Filtr rodzicielski (kontrola treści)
Kompatybilne z Windows 7 Professional 64-bit.
Może być integralną częścią oprogramowania zabezpieczającego (programu antywirusowego).
Aktualizacje przez okres 24 miesiące.
1. Filtrowanie witryn sieci Web odpowiednich dla wieku użytkownika:
Użytkownik może zezwolić na wyświetlanie wyłącznie witryn sieci Web odpowiednich dla
wieku dziecka oraz przeglądać lub zmieniać typ treści dostępnych dla dzieci.
Filtr kategorii: pornografia, hacking, itp.
2. Bezpieczne wyszukiwanie:
Użytkownik może zapewnić włączenie filtrów zabezpieczeń niektórych popularnych
wyszukiwarek, aby automatycznie wykluczać potencjalnie niebezpieczne elementy z wyników
wyszukiwania uzyskanych przez dziecko.
3. Lista filtrów:
Dopuszczanie lub blokowanie określonych adresów sieci Web.
4. Harmonogram przeglądania sieci Web
Użytkownik może ograniczyć ilość czasu spędzanego przez dziecko w sieci Web.
5. Ustawienia ochrony hasłem
Ustawienia programu Kontrola rodzicielska można zabezpieczyć hasłem, dzięki czemu tylko
rodzic może zmieniać ustawienia ochrony przypisane dzieciom.
6. Automatyczna aktualizacja
Aktualizacje pobierane bez wiedzy użytkownika.
7. Licencja:
24 miesiące, ważna od dnia 28.11.2015 r.
• Zamawiający dopuszcza licencję na 80 stanowisk (użytkowników) lub 80 licencji,
po jednej na każde stanowisko (użytkownika).
WYMOGI FORMALNE:
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
• Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
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WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Dostarczenie oprogramowania wraz z licencjami do 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy.
2. Aktywacja oprogramowania od 28.11.2015 r.
3. Licencja na 24 miesiące
SPOSÓB I TERMIN PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy wykonać w języku polskim.
2. Oferta winna zawierać:
a. nazwę oprogramowania i jego wersję,
b. pełną specyfikacje oprogramowania,
c. cenę jednostkową brutto oprogramowania,
d. cenę łączną zamówienia brutto.
3. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres
prudkowski@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując „Oprogramowanie
zabezpieczające - oferta” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty
w kopercie z w/w dopiskiem, na adres Gminy Polkowice:
Urząd Gminy Polkowice
Rynek 1
59-100 Polkowice
4. Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 22.10.2015 r. do godz. 15.30.
Decyduje data wpływu oferty.
5. Kontakt:
Paweł Rudkowski – Inspektor ds. współpracy europejskiej i funduszy zewnętrznych
Tel. (76) 84-74-152, e-mail: prudkowski@ug.polkowice.pl

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki dotyczące posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
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