
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja (odnowienie) oprogramowania 

antywirusowego ESET Endpoint Protection Advanced oraz oprogramowania 

nVision wraz z modułem Network Inventory Users HelpDesk Dataguard. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, każde zadanie będzie oceniane 

oddzielnie. 

3. Zamawiający wymaga produktu producenta wskazanego w opisie przedmiotu 

zamówienia, nie dopuszcza zamienników. 

4. Systemy muszą być kompatybilne z systemem operacyjnym Zamawiającego oraz 

obecnymi licencjami posiadanymi przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający informuje, że serwery pracują na systemie operacyjnym Windows. 

 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 

 

Zadanie nr 1 - aktualizacja oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint 

Protection Advanced  

1. Zamówieniem objęty jest zakup aktualizacji oprogramowania na okres 12 miesięcy od 

dnia 22.04.2021 r. 21.04.2022 r. dla 131 stacji roboczych, z podziałem na 2 klucze. 

2. Wykonawca wystawi dwa certyfikaty na oprogramowanie ESET Endpoint Protection 

Advenced na 58 stanowisk i 73 stanowiska. Licencja na oprogramowanie ma być 

wystawiona na posiadane przez Zamawiającego klucze licencyjne. 

3. Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji i certyfikatu w postaci elektronicznej. 

4. Obecny klucz licencyjny Zamawiający udostępni Wykonawcy po wyborze oferty.  

5. Wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania oraz bibliotek przez Internet  

w czasie trwania ważności abonamentu oraz bezpłatną pomoc techniczną. 

 

Zadanie nr 2 - aktualizacja wraz z rocznym abonamentem oprogramowania nVision 

axence wraz z modułem Network Inventory Users HelpDesk Dataguard 

1. Zamówieniem objęty jest zakup aktualizacji oprogramowania wraz z abonamentem 

oraz wsparciem technicznym producenta na okres 12 miesięcy od dnia 22.05.2021 r. 

do 21.05.2022 r. dla 50 stacji roboczych. 

2. Aktualizacja ma obejmować możliwość przejścia na kolejną wersję oprogramowania.  

3. Wykonawca wystawi jeden certyfikat na oprogramowanie nVision axence wraz  

z modułem Network Inventory Users HelpDesk Dataguard na 50 stanowisk. Licencja 

na oprogramowanie ma być wystawiona na posiadany przez Zamawiającego klucz 

licencyjny. 

4. Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji i certyfikatu w postaci elektronicznej. 

5. Obecny klucz licencyjny Zamawiający udostępni Wykonawcy po wyborze oferty.  


