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ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT  NA  REALIZACJI Ę  ZADANIA PN.  
  
 

„Dostarczenie urządzenia UTM oraz oprogramowania antywirusowego” 
 

 
1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork. 

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia:  

     Przedmiotem zamówienia jest:  
      
     Dostarczenie urządzenia UTM oraz oprogramowania antywirusowego. 
 

W załączeniu specyfikacja zamówienia (załącznik nr 1) oraz formularz ofertowy (załącznik nr 2).  
 
3. Wymagany okres gwarancji: 2 lata dla urządzenia UTM oraz 12 miesięcy dla aktualizacji 

oprogramowania antywirusowego. 

4. Wymagany termin realizacji: 25.08.2014 r.  

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniŜsza cena - 100%.  

6. Formularz ofertowy sporządzonym na podstawie załącznika nr 2 naleŜy składać w terminie do 

dnia 18.07.2014 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. 

Katowickiej 1.  

7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2014 r. o godz. 10:10 w Urzędzie Miejskim 

Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 (pokój nr 138).  

8. Z oferentem, który przedstawi najlepszą ofertą zostanie zawarta umowa – jej wzór stanowi 

załącznik nr 3 

9. Osobą upowaŜnioną do kontaktu jest: Jarosław Nazarkiewicz – informatyk UM w 

Kluczborku      tel. 77 418-14-81 wewn. 277 

 
/-/Andrzej Nowak 

Zastępca Burmistrza Miasta Kluczborka 
 
 
 
           



Specyfikacja zamówienia 
Załącznik nr 1 do zamówienia AO-Or.2601.1.18.2014.JN                                                            

 
1. Oprogramowanie antywirusowe  
Oprogramowanie antywirusowe zapewniające ochronę 100 stacji roboczych wyposaŜanych w 
systemy operacyjne 32 bitowe (– w tym starsze komputery) oraz 64-bitowe i 2 serwerów 
plików z systemami 64-bitowymi. 
Oprogramowanie winno zapewnić bezpieczeństwo pod względem ochrony plików, poczty e-
mail, przeglądarki www, anty-spam, kontrola urządzeń np. pod USB-pendrive, urządzenia 
mobilne, ochronę proaktywną z wykrywaniem podejrzanej aktywności aplikacji. 
Dodatkowo konsola do zarządzania oprogramowaniem umoŜliwiająca zdalne instalowanie, 
zarządzanie, konfigurację, parametryzację aktualizacji sygnatur wirusów oraz 
oprogramowania. 
 
2. Urządzenie UTM 
Urządzenie klasy UTM niezbędne do kompleksowego zabezpieczenia istniejącej sieci 
lokalnej UM w Kluczborku. 
Podstawowe dane – ilość urządzeń sieciowych ok. 125 (w tym 100 komputerów, 20 drukarek 
sieciowych i 5 routerów WiFi) 
Podstawowe funkcje, które powinien posiadać zaproponowane urządzenie klasy UTM  

• Przepustowość firewalla z włączonym IPS (Mbps) – min 1000 
• Ilość WLAN min 4 szt. 
• Ilość sesji równoległych min 250.000 
• Dysk twardy min 120GB 
•  Firewall  
• Intrusion Prevention System (IDS/IPS)  
• Virtual Private Networks (IPSec VPN, SSL VPN, PPTP)  
• Ochrona antywirusowa  
• Ochrona przed spamem  
• Filtr URL zapewniający kompleksową kontrolę i monitorowanie pracy poszczególnych 

uŜytkowników pracujących na stacjach roboczych, pozwala na blokowanie dostępu do 
wybranych stron internetowych, portali społecznościowych, komunikatorów  

• 3 letni serwis podstawowy umoŜliwiający dostęp do wszystkich aktualizacji (ASQ, IPS, 
AV, URL itp.) oraz wymianę urządzenia w przypadku awarii sprzętowej wraz z 
wsparcie technicznym 

• Dodatkowo oferent zapewni konfigurację urządzenia w siedzibie UM w Kluczborku



 
Specyfikacja zamówienia 
Załącznik nr 2 do zamówienia AO-Or.2601.1.18.2014.JN   
Formularz ofertowy 
Lp  Nazwa, producent, parametry Cena brutto Uwagi 
1 Antywirus    

2 UTM    

RAZEM   
    



                                                       
Specyfikacja zamówienia 
Załącznik nr 3 do zamówienia AO-Or.2601.1.18.2014.JN   

                                       UMOWA  - WZÓR 
 
na: : Dostarczenie urządzenia UTM oraz oprogramowania antywirusowego dla potrzeb 
Urzędu Miejskiego w Kluczborku 
 
zawarta w dniu  ….................. w Kluczborku pomiędzy Gminą Kluczbork - zwaną w dalszej części 
Zamawiającym,  reprezentowaną przez: 
 
1. ………………………………. Burmistrza Miasta Kluczborka 
przy kontrasygnacie ……………………….. - Skarbnika Gminy  
 
a  ………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………. 
  reprezentowanym przez : 
 

1. ………………………………………….    
2.  …………………………………………. 

 
zwanym w dalszej części Dostawcą 
o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostawy urządzenia UTM (oraz jego konfiguracji w miejscu 
instalacji) oraz oprogramowania antywirusowego wymienionego w formularzu ofertowym 
Dostawcy z dnia …………..r. – stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

2. Dostawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 do Urzędu Miejskiego w 
Kluczborku ul. Katowicka 1 

3. Dostawca udziela gwarancji na dostarczany sprzęt zgodnie z kartami gwarancyjnymi 
§ 2 

 
Dostawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do  25.08.2014r. 
 

§ 3 
 

Wynagrodzenie netto Dostawcy za przedmiot zamówienia wynosi zgodnie z ofertą  …………. zł 
słownie: ……………………………………………………………. , w tym  podatek VAT – 
……% w kwocie …………………………….. zł i będzie płatne przelewem na konto bankowe 
Dostawcy  ……………………………………………………………………… 
 

§ 4 
Strony ustalają, Ŝe w razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy, obowiązywać je 
będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w następującej 
wysokości; 
Dostawca ponosi karę: 

- w przypadku nieterminowego wykonania zamówienia w wysokości 0,2% całego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za kaŜdy dzień zwłoki, 



- za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Dostawcy, w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyŜszającego zastrzeŜone kary umowne (art. 484  K.C.) 

§ 5 
 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu dostawy, konfiguracji i podpisaniu protokołu 
odbioru oraz dostarczeniu faktury, przelewem na konto Dostawcy w terminie do 30 dni od dnia 
doręczenia faktury. 
 

§ 6 
 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 7 
 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez  Sąd właściwy do 
siedziby Zamawiającego . 
 

§ 8 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 9 
 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach jedna Dostawcy i dwie  
dla  Zamawiającego . 
 
 
 
 
 
             ...........................                                                              ........................ 

ZAMAWIAJĄCY      DOSTAWCA 
 
 


