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Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Opieka Informatyczna Ośrodka Pomocy Społecznej oraz placówek podległych w zakresie serwisu  

i doradztwa 

 

I. Wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia pracowników Wykonawcy: 
 

Do wykonywania usługi Wykonawca wskaże jedną osobę która: 

1) posiada doświadczenie potwierdzone referencjami obsługi IT w Ośrodkach Pomocy Społecznej  

oraz kwalifikacjami potwierdzającymi wiedzę IT (kursy, szkolenia, dyplomy, certyfikaty), 

2) posiada potwierdzone minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z systemem dziedzinowym firmy Top-

Team: TT-Pomoc,  

3) posiada potwierdzone doświadczenie w pracy z systemami współpracującymi z systemem dziedzinowym 

TT-Pomoc firmy Top-Team, tj.: TT-Manager, Totem, 

4) posiada potwierdzone doświadczenie w pracy z systemem dziedzinowym POMOST STD, 

5) posiada doświadczenie w pracy z systemami Windows Server, 

6) posiada potwierdzone minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z aplikacją CAS, 

7) posiada potwierdzone minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z programami firmy Agema:  

Agema FK, Agema HR, Kasa, Agema ST, Agema RF, 

8) posiada potwierdzone minimum trzyletnie doświadczenie w pracy  z zakresu zarządzania: 

a) stacjami roboczymi oraz serwerami i programami sieciowymi, 

b) systemami operacyjnymi: Microsoft Windows, LINUX, 

c) systemami zarządzania bazami danych Firebird, MSSQL (w tym znajomość języka zapytań SQL), 

d) kontenerami aplikacji webowych Tomcat,  

 

II. Wielkość zamówienia i warunki świadczenia usługi: 
 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług zdalnie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

Zamawiający przewiduję liczbę godzin świadczonych usług na 200.  

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przewidywanej liczby godzin świadczonych usług 

stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego na podstawie bieżących informacji  

i rozeznanych w trakcie realizacji Umowy. 

3) W celu sprawnej realizacji usługi Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny oraz e-mailowy  w każdy 

dzień w godzinach: od 08:00 do 17:30. 

4) Czas reakcji na zgłoszenie (np. w przypadku awarii) wynosi maksymalnie 2 godziny 

5) Okres trwania usługi: 15.12.2022 r. – 30.11.2023 r. 

 

III. Miejsce świadczenia usług 
 

1) Siedziba Zamawiającego - Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3 w Warszawie oraz jego 

podległe placówki zlokalizowane na terenie dzielnicy Żoliborz, tj.: 

a) przy ul. Popiełuszki 16 - Dom Seniora „Piękny Brzeg", 

b) przy ul. Wyspiańskiego 6/8 - Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów, 

2) inne lokalizacje wskazane przez Zamawiającego na terenie dzielnicy Żoliborz. 
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IV. Zakres usług informatycznych 
 

Do zakresu usług świadczonych na rzecz Zamawiającego należeć będzie świadczenie usług informatycznych 

dla Ośrodka Pomocy Społecznej oraz placówek podległych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

obejmujących w szczególności: 

1) Instalację systemów informatycznych zgodnie z potrzebami Zamawiającego i nadzór nad czynnościami 

instalacyjnymi. 

2) Testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych programowych i sprzętowych  

oraz związanych z  administrowaniem siecią i bezpieczeństwem zasobów. 

3) Realizacja zadań związanych z administrowaniem serwisami informacyjnymi Ośrodka. 

4) Prowadzenie szkoleń dla pracowników Ośrodka w zakresie obsługi wykorzystywanych systemów 

informatycznych, aplikacji użytkowych oraz sprzętu komputerowego. 

5) Przeprowadzanie testów okresowych systemów i aplikacji używanych w Ośrodku pod kątem 

bezpieczeństwa ochrony danych w tym danych osobowych i prawidłowości ich działania. 

6) Testowanie i klasyfikowanie sprzętu komputerowego do przeglądów, modernizacji z rozwojem 

infrastruktury informatycznej i oprogramowania, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz 

likwidacji. 

7) Udział w planowaniu zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania, analiza kompatybilności, 

prowadzenie dokumentacji technicznej i zgłaszanie wniosków o likwidacje sprzętu komputerowego. 

8) Zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez systemy informatyczne 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9) Zapewnienie prawidłowości działania, stanu technicznego, eksploatacji oraz należyta konserwacja 

urządzeń komputerowych. 

10) Dokonywanie przeglądów urządzeń UPS. 

11) Konfiguracja systemów informatycznych zgodnie z aktualnym potrzebami Ośrodka. 

12) Czynny udział w audytach i kontrolach dot. IT i danych osobowych. 

13) Tworzenie dokumentacji, procedur i instrukcji dotyczących systemów informatycznych w OPS 

14) Wykonywanie innych, nie wymienionych powyżej zadań związanych z obsługą informatyczną Ośrodka 

zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 


