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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łukowie, ul. Świderska 12, 
NIP 8252108267 zaprasza do złożenia oferty na:  

 

dostawa zunifikowanej bramy zabezpieczającej (USG) w formie urządzenia firewall sprzętowy  
z przeznaczeniem dla małych firm 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
zunifikowana brama zabezpieczająca (USG) w formie urządzenia firewall sprzętowy  
z przeznaczeniem dla małych firm: 
 
Porty: 

10/100/1000 Mbps RJ-45:    3xLAN/DMZ, 1xWAN, 1xOPT 
USB:       1xUSB 2.0 
Port konsoli:      TAK (RJ-45) 
 
Przepustowość i wydajność: 

SPI firewall (Mbps):     400 
VPN (Mbps):      100 
IDP (Mbps):      55 
AV (Mbps):      50 
UTM (AV i IDP):      50 
Max. ilość jednoczesnych sesji TCP:   20 000 
Max. ilość jednoczesnych tuneli IPSec VPN:  10 
Max. Ilość jednoczesnych użytkowników SSL VPN:      7 
IPv6:       TAK 
VLAN interface:      8 
 
Zarządzanie WLAN:     AP Controller (APC)  
       Managed AP number (domyślnie/max.) – 2/10 
 
Oprogramowanie:     Firewall 
       VPN – (IPSec, SSL, L2TP over IPSec) 
       Antywirus 
       IDP 
       Antyspam 
       Content Filtering 
       Single Sign-On  
        
Okres gwarancji:     min. 48 miesięcy 
 
Dodatkowe informacje:  Roczna licencja programów IDP, Antivirus, 

Antispam, Content Filtering   
2. Termin realizacji:  
14 dni od daty zamówienia 

Lokalna Grupa Działania 
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków 
tel. 25 7983194 
e-mail: poczta@lgdrazem.pl 
www.lgdrazem.pl 
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3. Kryterium wyboru oferty:  
Cena – 100 % 
 
4. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert: 
Odpowiedź prosimy dostarczyć osobiście (lub pocztą tradycyjną) na adres:  
Lokalna Grupa Działania, „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków 

lub na adres mailowy:  
poczta@lgdrazem.pl  

 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2017 r. do godz. 12.00. 

 
5.   Osoba upoważniona do kontaktu: Andrzej Charliński, tel. 25 798 31 94 

 
6.   Informacje dodatkowe: 
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Każdy oferent może 
złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości podzlecania.  
Oferty niepodpisane, niekompletnie wypełnione, złożone na innym formularzu niż wskazany w 
niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą brane pod uwagę w wyborze Wykonawcy. Dokumenty 
wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.  
Wybranemu wykonawcy zostanie udzielone zamówienie w formie elektronicznej. Płatność przelewem 
w oparciu o fakturę VAT/rachunek w terminie 14 dni od daty dostawy przedmiotu zamówienia 
potwierdzonego podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.  

 
Niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004, nr. 19, poz. 177 z późn. zm.) 
 
 

 

 

 

………………………………….……………………………………… 
(pieczęć imienna i podpis pracownika LGD „RAZEM”) 


