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Aleksandrów Łódzki, 15.10.2018 r.

 Zapytanie ofertowe

Zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty cenowej zgodnie z załączonym opisem.

OPIS  ZAMÓWIENIA

1. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Łęczycka 1.

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zespół Szkół  Zawodowych im. Stanisława Staszica  w Aleksandrowie  Łódzkim poszukuje       

administratora sieci informatycznej.

3. Zakres obowiązków:

     -  Zapewnienie ciągłości pracy infrastruktury informatycznej Zamawiającego 

-  Ewidencję elementów infrastruktury informatycznej

             -  Instalację oraz utrzymanie pracy oprogramowania zgodnie z opisem Zamawiającego 

             -  Zapewnienie działania systemów i sieci komputerowych na potrzeby egzaminów    

zewnętrznych

             - Utworzenie i udostępnienie obrazów stacji roboczych do szybkiego odtwarzania

             - Wskazanie przedmiotów zakupu według kryterium cena ,jakość

             - Utrzymanie łącza internetowego i zapewnienie sygnału internetowego w punktach 

dostępowych Zamawiającego z zastrzeżeniem jakości sygnału odpis

             - Dbanie o aktualność wersji programów zainstalowanych na komputerach Zamawiającego

             - Rozbudowę infrastruktury informatycznej według specyfikacji Zamawiającego w zakresie 

ograniczonym do działań IT

             - Doradztwo oraz czynności związane bezpieczeństwem danych
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             - Zarządzanie i nadzór nad pocztą elektroniczną, stroną internetową i mediami 

społecznościowymi Zamawiającego

             - Ewidencji czynności wykonanych w danym okresie rozliczeniowym

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność za wykonane zadanie będzie odbywała się przelewem na konto Wykonawcy  w ciągu 

14 dni po otrzymaniu faktury za wykonane zadanie.

5. TERMIN WYKONANIA

Wymagany termin wykonania zamówienia od 1 listopada  2018 r. do 30 września  2019 r.

6. MIEJSCE  I  TERMIN SKŁADANIA OFERT

7. Ofertę należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim, 

ul. Łęczycka 1 do dnia 30 października 2018 r. do godz. 12:00.

8. TRYB OCENY  OFERT

Spośród złożonych ofert cenowych zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 

ekonomicznie.

9. INFORMACJA  DOTYCZACA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczących przedmiotu zamówienia  w godz. 

8.00 – 15.00 pod nr (042) 712 11 56  lub (042) 712 20 49. 


