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Cel i zakres dokumentu

Projekt

Inwentaryzacja stanu informatyzacji Urzędu oraz przygotowanie
koncepcji rozwoju

Klient

Gmina/Miasto/Starostwo/samorządowe jednostki
organizacyjne

Osoba
odpowiedzialna
Dostawcy usługi

TBD MAZOWSZE Sp. z o.o.
ul. Asłanowicza 18
08-110 SIEDLCE
NIP 8212264268 REGON 712363817 KRS 0000053292
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 90 000 zł
Audytel S.A.
ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa
NIP 779-21-69-697 REGON 634288697 KRS 0000309391
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 500 112 zł (w całości opłacony)

Osoba
odpowiedzialna

Stefan Książek
Telefon: (25) 631 14 00, 509 817 817
e-mail: stefan.ksiazek@tbdsiedlce.pl

Data

……………………………

Opis usługi
1) Inwentaryzacja stanu informatyzacji w zakresie infrastruktury
teleinformatycznej
a) Inwentaryzacja sprzętu komputerowego sieci LAN:
Serwery – typ i model sprzętu, zainstalowany system operacyjny, zainstalowane
oprogramowanie sprzętowe, narzędziowe, antywirusowe, aplikacyjne, bazodanowe;
lokalizacja, zabezpieczenia UPS,
b) Inwentaryzacja infrastruktury sieciowej:
Okablowanie, urządzenia aktywne – rodzaj
dokumentacja sieci LAN, drukarki sieciowe,

okablowania,
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topologia

sieci,
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c) Analiza pomieszczeń serwerowni:
Zasilanie energetyczne, chłodzenie-klimatyzacja, urządzenie brzegowe (dostęp do
Internetu), koncentratory sieciowe, pozostałe urządzenia,
d) Inwentaryzacja sprzętu komputerowego użytkowników:
Stacje robocze – typ i model sprzętu, zainstalowany system operacyjny,
Monitory – typ i model sprzętu,
Drukarki – typ i model sprzętu,
UPS – typ i model sprzętu,
Inne urządzenia – typ i model sprzętu.
2) Inwentaryzacja oprogramowania stacji roboczych
a) Inwentaryzacja oprogramowania funkcjonalnego
System operacyjny,
antywirusowe,

zainstalowane

oprogramowanie

sprzętowe,

narzędziowe,

b) Inwentaryzacja oprogramowania dziedzinowego
Oprogramowanie aplikacyjne, bazodanowe
3) Analiza usług teleinformatycznych świadczonych przed podmioty zewnętrzne
a) Ocena umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi
b) Ocena zakresu i jakości świadczonych usług
4) Opracowanie koncepcji rozwojowej
a) Określenie celów informatyzacji
b) Określenie potrzeb w zakresie oprogramowania
c) Określenie potrzeb w zakresie zakupów sprzętu i rozbudowy infrastruktury
technicznej
d) Oszacowanie kosztów i terminów realizacji poszczególnych
informatyzacji, z uwzględnieniem możliwości budżetu Urzędu

etapów

rozwoju

e) Wsparcie w przygotowaniu opisów przedmiotu zamówienia oraz realizacji zakupów
sprzętu i oprogramowania
f) Wsparcie w zakresie wdrożenia zakupionych rozwiązań

Warunki handlowe
Warunki handlowe uzależnione są od specyfiki Klienta oraz indywidualnych ustaleń.

Oferta usług w zakresie inwentaryzacji stanu informatyzacji i rozwoju

strona 3 z 3

