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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI INFORMATYCZNE, 
TELETECHNICZNE , NAPRAWY I SERWIS URZĄDZEŃ BIUROWYCH

     
Starogardzkie Centrum Kultury na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. z późniejszymi zmianami) zaprasza do 
złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: 

Opis przedmiotu zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, 
którego wartość jest mniejsza niż 30 000,- zł netto.

I. USŁUGI INFORMATYCZNE I TELETECHNICZNE POLEGAJĄCE NA:

1. Przejrzeniu i uaktualnieniu oprogramowania.
2. Sprawdzeniu stanu ochrony antywirusowej.
3. Utrzymaniu sprawności sieci informatycznej.
4. Instalowaniu nowych urządzeń wraz z podłączeniem do sieci.
5. Wykonywaniu nowych instalacji, konfiguracji oraz re-instalacji systemów operacyjnych i
    oprogramowania użytkowego.
6. Diagnozowanie i usuwanie problemów z oprogramowaniem i systemami operacyjnymi.
7. Usuwanie wirusów i dialerów.
8. Administrowanie strony www.
9. Serwisowanie i konserwacja sprzętu komputerowego.
10. Konsultacje telefoniczne dotyczące obsługi sprzętu komputerowego oraz innych wskazanych
    urządzeń.
Warunki prowadzenia serwisu i napraw:
-/ obsługa w godzinach pracy SCK,
-/ podejmowanie czynności serwisowych w czasie nie dłuższym niż 48 godz, w sprawach pilnych 
   do 8 godz,
-/ Wykonawca zobligowany jest do utrzymywania w należytej sprawności legalnego 
   oprogramowania systemowego, biurowego oraz programów wspomagających zarzadzanie
   firmą, znajdujących się na stacjach roboczych u Zamawiającego.
-/ naprawy uszkodzeń mogą być realizowane w formie naprawy podzespołów w siedzibie 
   Zamawiającego lub wymiany podzespołów i naprawy uszkodzeń w siedzibie Wykonawcy.
-/ w przypadku konieczności wysyłki uszkodzonego sprzętu do specjalistycznego serwisu lub
   producenta Zamawiający ponosi koszty związane z przesyłką i naprawą.

II. NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ BIUROWYCH:

1. Kopiarka SHARP  AR5516N mono.
2. Urządzenie wielofunkcyjne SHARP DX 2500 kolor.
3. Urządzenia Wielofunkcyjne BROTHER.
4. Drukarki HP P1102.
5 Drukarki HP  1020. 

http://www.sck.art.pl/


Warunki prowadzenia napraw i konserwacji:

-/ przystąpienie do naprawy w czasie nie dłuższym niż 24 godz od zawiadomienia o awarii,
 -/ przeprowadzanie konserwacji zgodnie z DTR danego urządzenia.

III. Nazwa i adres Zamawiającego:

Starogardzkie Centrum Kultury
Al. Jana Pawła II nr 3
83-200 Starogard Gd
NIP 592-10-01-493  
                                                                                                                                                                
IV. Kryteria oceny ofert:                                          
1. Cena brutto  100%
                                                                
V. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r         

VI. Termin i miejsce składania ofert:
  Ofertę należy złożyć do dnia 27.01.2022 r do godz. 15.00 w formie pisemnej w siedzibie 
Starogardzkiego Centrum Kultury 83-200 Starogard Gd. Al. Jana Pawła II 3 lub w formie 
elektronicznej na adres e-mail: marekbanach1sck@gmail.com                                             
                                         
VII. Wymagania jakie powinien spełniać oferent w zakresie dokumentów i oświadczeń:
1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Oferta należy złożyć na załączonym formularzu
3. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela Marek Banach tel. 783 05 05 07.

                                                                                               Dyrektor SCK
                                                                                               Ewa Roman


