Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy łącza internetowego:
„Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie
kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków
obcych i ICT .
1. Zamawiający – English Unlimited sp. z o.o., zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na wykonanie kompleksowe dostawy, szczegółowo wyspecyfikowanych w
Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.
2. Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do
niniejszego Zapytania w terminie do dnia 16 lutego 2010 roku do godz. 12:00 w
Biurze Projektu w Sopocie, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, faxem lub
drogą elektroniczną na email: p.ankudowicz@eu.com.pl*. Koperta zawierającą ofertę
powinna być zaadresowana:
Biuro Projektu „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania
umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym
uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT
English Unlimited
ul. Armii Krajowej 73
81-844 Sopot
Z dopiskiem:
Oferta w postępowaniu mającego na celu wybór dostawcy łącza internetowego w związku z
realizacją projektu - „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności
uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem
przedsiębiorczości, języków obcych i ICT

* Przy wyborze opcji odpowiedzi na zapytanie ofertowe faxem lub email oferent dostarczy
niezwłocznie oryginał przedmiotowej oferty drogą pocztową, przesyłką kurierską lub
osobiście.
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3. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
•

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich
uprawnień,

•

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.

•

posiadają możliwości techniczne na podłączenie łącza internetowego
w siedzibie Zamawiającego.

•

zapewniają serwis techniczny dostarczonych urządzeń sieciowych

•

przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest
jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia
powyższe kryteria

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
a) będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu
ofertowym,
b) będzie zawierała najniższą cenę – 60 %
c) będzie zawierała spełnianie wymagań technicznych – 40 %.

5. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną
powiadomieni drogą pisemną.

………………………..……Małgorzata Szwaj
Główny Koordynator Projektu
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Łącze internetowe – 1 sztuk
Minimalne wymagania techniczne łącza internetowego:
• min. stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji do/od
Abonenta 1900 kbit/s / 1900 kbit/s
• stała ośmioadresowa podsieć publicznych adresów IP
• pakiet bezpieczeństwa sieciowego realizowany na platformie operatora:
 ochrona przed atakami SYN flooding (TCP SYN attack) polegającymi na
zalewaniu portów niepożądanymi pakietami TCP z flagą synchronizacyjną - SYN
 możliwość aktywowania i dezaktywowania odpowiednich polityk bezpieczeństwa
ograniczających poziom przychodzącego do niego ruchu TCP z flagą SYN
 ochrona przed atakami ICMP flooding (PING flooding) polegającymi na
zalewaniu portów niepożądanymi pakietami ICMP - ICMP flooding
 Domyślna ochrona przed atakami ICMP flooding
 spoofingiem - fałszowaniem adresów źródłowych w celu podszywania się pod
inne
 antispoofing - realizowany poprzez wprowadzenie odpowiednich polityk w listach
dostępu adresu sieci Klienta zgodnie z RFC 2827 oraz adresowania sieci
prywatnych zgodnie z RFC 1918
 ochrona przed atakami LAND TCP/UDP polegającymi na wysyłaniu pakietów z
adresami źródłowymi identycznymi jak adres przeznaczenia
 ochrona przed atakiem LAND TCP/UDP - realizowana poprzez zastosowanie
odpowiednich reguł filtracji w sieci operatora polegających na odrzucaniu całego
ruchu z sieci Internet do Abonenta, w którym adresy źródłowe jak i adresy
przeznaczenia należą do podsieci Abonenta usługi dostęp do Internetu
 ochrona przed atakami Ping scan/sweep - "ping scan" mająca na celu skanowanie
pakietami "ICMP echo" całych klas adresowych IP w celu wykrycia działających
hostów i urządzeń sieciowych "Ping sweep" - działanie urządzenia sieciowego
(ruter lub switch) polegające na wysyłaniu pakietów (ping) do wszystkich
urządzeń podłączonych do sieci w celu aktualizacji tablicy, w której zamieszczone
są te urządzenia
•
•

brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji
łącze internetowe musi być dostarczane kablem do siedziby Zamawiającego

Termin realizacji: 16 luty 2010 r.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
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FORMULARZ OFERTOWY
...................................................
/miejscowość i data/
……...........................................
...................................................
...................................................
………………………………...
(Nazwa i adres Wykonawcy)
OFERTA
Do: English Unlimited
ul. Armii Krajowej 73
81-844 Sopot
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy łącza internetowego w
związku z realizacją projektu pt.: „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania
umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem
przedsiębiorczości, języków obcych i ICT”, zgodnie z wymaganiami określonymi w
Zapytaniu ofertowym, oświadczamy, iż:
1. oferujemy

realizację

zamówienia

na

podstawie

szczegółowego

kosztorysu

przedstawionego poniżej:
Kategoria wydatków

Łącze internetowe

j.m.

Ilość

szt.

Cena
jednostkowe
brutto

Wartość
brutto

Termin
wykonania

1

2. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3. Warunki serwisowe/techniczne:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4. ceny wskazane w pkt 1 są cenami ryczałtowymi i uwzględniają wszystkie koszty
wykonania zamówienia z podatkiem VAT
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5. zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń
oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte;
6. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
7. tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje:
a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................

……………………………………………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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