
 
 
 

 

Poznań, dnia 28 grudnia 2017 roku 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na obsługę informatyczną Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu w roku 2018. 

W związku z tym, iż w trakcie postępowania ofertowego wpłynęły pytania co do treści Zapytania ofertowego, 

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z zaistniałą sytuacją przedłuża termin do składania ofert 

do 29 grudnia do godziny 13:00. 

1. „We wzorze umowy w paragrafie 6 punkt 6, znajduje się zapis o udostępnieniu serwera, którego 

parametry mają być określone w załączniku. Nie ma jednak tego załącznika, co uniemożliwia określenie 

parametrów serwera i jego ceny, która jest elementem do wyliczenia kosztów oferty.” 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający wyjaśnia, że wymagania odnośnie udostępnienia zasobów serwera zostały określone w ust. 3 

cześć B Zapytania ofertowego, natomiast Zamawiający nie wskazuje parametrów serwera umożliwiających 

wykonanie przedmiotowej usługi. 

2. „W zapytaniu ofertowym jako zakres świadczenia usług znajduje się "B. Obsługa i utrzymanie strony 

internetowej oraz kont pocztowych". Czy zakres usług ma obejmować prowadzenie serwisów i obsługa 

kont na posiadanej przez Państwa infrastrukturze i/lub licencjach, czy też należy dostarczyć i wdrożyć 

całość infrastruktury i licencji?” 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający wyjaśnia, że zakres usług ma obejmować prowadzenie serwisów i obsługę kont 

z wykorzystaniem udostępnionej przez Wykonawcę infrastruktury. 

3. „W zapytaniu ofertowym jako zakres świadczenia sług znajduje się „"C. Tworzenie backupu oraz 

zarządzanie plikami i zadaniami backupu i ich monitoring". Czy należy w ramach oferty dostarczyć 

infrastrukturę i licencje do tworzenia backupu, czy też dysponujecie Państwo odpowiednią infrastrukturą, 

którą należy jedynie administrować?” 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający wyjaśnia, że tworzenie backupu oraz zarządzanie plikami i zadaniami backupu i ich monitoring 

ma być wykonywane z wykorzystaniem infrastruktury Zamawiającego. 

4. „W zapytaniu ofertowym w punkcie „E. Zarządzanie urządzeniem klasy UTM” nie podano modelu 

urządzenia. Czy w ramach ofert należy dostarczyć takie urządzenie, czy też posiadacie je Państwo i macie 

aktywne subskrypcje oprogramowania do niego?” 



 
 
 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach oferty należy uwzględnić tylko usługę zarządzania urządzeniem klasy 

UTM. 
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