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Nidzica, 23.05.2016 roku 

Załącznik Nr 1 

DO – 0320 – 3/2016 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

1) Przedłużenie (zakup) na kolejny rok licencji dla urządzenia FortiGate 100D 

od daty wygaśnięcia obecnej licencji, której okres upływa 11.08.2016 r.: 

a) Szczegóły licencji FortiGate 100D: 8x5 Bundle Renewal FortiGate 100D: 

8x5 Bundle zawiera: 

 FortiCare – gwarancję producenta zapewniającą naprawę lub wymianę 

urządzenia w ciągu 14-dni, wsparcie techniczne realizowane przy 

pomocy strony internetowej oraz dostęp do nowych wersji firmware na 

okres jednego roku, 

 FortiGuard – subskrypcje Anti-Virus, IPS, Content Filtering, Anti-

Spam na okres jednego roku. 

b) Usługa AHB dla FortiGate 100D  (AHB  8 x 5 x NBD) – usługa wymiany lub 

udostępnienia sprzętu zastępczego na czas naprawy na okres jednego roku od 

11.08.2016 r. wraz z kosztami transportu. 

2) Przedłużenie (zakup) na kolejny rok licencji na FortiCloud - Zakup licencji na 

FortiCloud w pełnej wersji z min. 200GB przestrzeni dyskowej. Licencja na okres 

jednego roku ważna od wygaśnięcia obecnej licencji, której okres upływa 

11.08.2016r. 

3) Zakup urządzenia FortiAP 223C - 3 szt. – data licencji oraz gwarancji na FortiAP 

na okres jednego roku od 11.08.2016 r.  Do każdego urządzenia należy dostarczyć 

jednoportowy GPI-115 Power over Ethernet (PoE) injector, który umożliwi zasilanie 

punktów dostępowych FortiAP-223C, poprzez sieć Ethernet zgodnych ze standardem 

802.3af oraz zasilacz AC Power Adapter with Europe power plug for FAP-223C. 

 



 POWIATOWY URZĄD PRACY  

W NIDZICY 
ul. Traugutta 23 , 13 – 100 NIDZICA ,  89 6250 130 , fax. 89 6250 139 , e-mail: olni@up.gov.pl 

Strona 2 z 2 

 

Wymagania dodatkowe: 

1. Konfiguracja FortiGate100D pod kątem urządzeń FortiAP 223C zgodnie z 

zaleceniami Zamawiającego wraz z aktualizacją oprogramowania (firmware) do 

najnowszej wersji przez certyfikowanego instalatora. 

2. Wykonawca musi zatrudniać co najmniej 3 inżynierów z certyfikatem: Fortinet 

Certified Network Security Professional (FCNSP.v5) (certyfikaty dołączyć do oferty) 

oraz posiadać status min. GOLD PARTNER firmy Fortinet. 


