Gmina Przemków,
NIP 692-22-67-068, Regon 390647624
Urząd Miejski w Przemkowie
tel. 0768319210, fax 0768319208, www.przemkow. pl
Zaprasza do składania ofert na Dostawę systemów informatycznych dla Urzędu Miejskiego i jednostek
gminnych, w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego w
Przemkowie i jednostek organizacyjnych Gminy w celu przystosowania do świadczenia e-usług” w ramach
Priorytetu 2. Działanie 2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach
2007-2013.
Informacje
dotyczące
zamówienia
dostępne
na
stronie
w zakładce BIP oraz w siedzibie Zamawiającego w Przemkowie Plac Wolności 25.

www.przemkow.pl

Zamówienie obejmuje:
Dostawę następującego oprogramowania:
A.
Oprogramowanie
Microsoft OfficeSB 2007 OLP NL Gov
Microsoft OfficeStd 2007 OLP NL Gov
Adobe InDesign CS4 PL Win
Adobe Photoshop CS4 PL Win

Ilość licencji
5
9
1
1

B.
Oprogramowanie
ESET NOD 32 4.0 Business Edition Client – licencja 2 lata
ESET File Server Security For Linux – licencja 2 lata

Ilość licencji
52
2

C.
Oprogramowanie
ABBYY FineReader 10 Professional Edition

Ilość licencji
1

D.
Oprogramowanie
Serwer Extrafax wersja Lite –licencja dla 15 użytk.

Ilość licencji
1 (15)

E.
Oprogramowanie
Mol Libra 2000 licencja bezterminowa

Ilość licencji
1

F.
Oprogramowanie
e-dzienniki.net dzienniki elektroniczne licencja bezterminowa
szkoła do 250 uczniów
e-dzienniki.net-dzienniki elektroniczne licencja bezterminowa
szkoła do 600 uczniów

Ilość licencji
3
1

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia oznaczone
literami od A do E. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko części
oprogramowania zgodnie z podziałem na grupy oprogramowania od A do F z danej oferty.
W przypadku oprogramowania opisanego w części D. cena obejmuje również instalacje oprogramowania u
Zamawiającego. Oprogramowanie opisane w części D i jego instalacja u Zamawiającego powinna
umożliwić:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

Obsługę 15 użytkowników przez serwer
Zapewnienie działania serwera z 2 modemami
Współpraca z serwerem IBM Lotus Domino wersja 8.02
Współpraca z zewnętrznymi modemami USB
Współpraca z istniejącym Systemem Obsługi Dokumentów, którego dostawcą jest firma MIS SA
Możliwość wysyłania faksów bezpośrednio ze skrzynek pocztowych użytkownika.
Możliwość definiowania przez administratora stron tytułowych wychodzących faksów
Możliwość ustalania warunków wysyłania faksów: ustalania priorytetów oraz daty i godziny
wysłania
Możliwość ustalania praw poszczególnych użytkowników do wysyłania faksów
międzymiastowych, bądź międzynarodowych.
Możliwość definiowania przez administratora ilości prób wysyłania jednego faksu
Możliwość automatycznego drukowania faksów przychodzących i wychodzących
Możliwość tworzenia billing'u
Możliwość powiadomienia użytkownika o wyniku wysłania faksu
Możliwość automatycznego przekazywania faksów przychodzących do odpowiednich osób, wg
identyfikatora CSID
Możliwość pracy przez przeglądarkę internetową
Możliwość automatycznej zamiany prefiksu wychodzącego faksu na inny na podstawie wcześniej
zdefiniowanej tabeli zamian np. „+” na „01”
Możliwość automatycznego wstawiania prefiksów faksów wysyłanych poza lokalną strefę
telefoniczną na podstawie liczby cyfr lokalnych numerów telefonicznych
Automatyczne wykrywanie powiązanych urządzeń faksowych podczas instalacji
Automatyczna zamiana czcionki na Unicode w przypadku, gdy treść faksu została utworzona z
wielu rodzajów czcionek
Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości SMS
Wspomaganie „Anti-fax-spamming” – możliwość ustawienia reguł filtrujących faksy według CSiD
lub identyfikatora telefonującego
Możliwość umieszczenia osobistego podpisu w faksie
Możliwość przeglądania faksu po renderowaniu przed wysłaniem
Automatyczny restart serwera faksowego po wykryciu błędu

1. Termin i miejsce realizacji zamówienia: do 15 czerwca 2010 r., Urząd Miejski w

Przemkowie.
2. Kryterium wyboru oferty lub jej części będzie cena – 100 %
3. Oferty należy składać w terminie do 30 kwietnia 2010 r., w punkcie informacyjnym w Urzędzie
Miejskim w Przemkowie – parter lub przesłać na adres Urząd Miejski w Przemkowie, Plac
Wolności 25, 59-170 Przemków (decyduje termin otrzymania oferty przez Zamawiającego)
4. Złożona oferta powinna zawierać wartość oferty brutto oraz wycenę poszczególnych części
zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia.
5. Osoba do kontaktu w dniach roboczych w godzinach 7.00 - 15.00: Leszek Frąckowiak, tel. 076
8320484.
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