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Wrocław, 17.08.2022. 
 

Zapytanie ofertowe 
 

 Spółka Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej 
DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu przy 
ul. Hubskiej 6, 50-502 Wrocław, prosi o złożenie oferty cenowej na zakup 
oprogramowania i wdrożenie systemu zarządzania i ochrony urządzeń mobilnych 
typu MDM dla 100 urządzeń zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem niniejszego zapytania jest zakup wg. poniższej specyfikacji, w 
której zawarto ważniejsze funkcjonalności: 
 
Konsola zarządzająca posiadająca własne GUI (interfejs graficzny) będąca częścią 
całego systemu, umożliwiająca administrację, zarządzanie oraz monitorowanie 
urządzeń; 
Kontrola nad urządzeniem przenośnym oraz zdalne zablokowanie i wyczyszczenie 
urządzenia ze wszystkich danych w razie potrzeby; 
Zdalny podgląd statusu urządzenia oraz sprawdzenie jego lokalizacji i połączonej 
sieci Wi-Fi poprzez natychmiastowe wymuszenie lub zgodnie z interwałem 
czasowym; 
Automatyczne pobieranie, kolekcjonowanie danych urządzeń tj.: 

• Numer wersji oprogramowania urządzenia 

• Aktualna lista zainstalowanych aplikacji z urządzenia 
Zarządzanie urządzeniami i wprowadzanie polityk bezpieczeństwa przez konsolę 
zarządzającą; 
Wykonanie kopii zapasowej danych na pojedynczym urządzeniu, na wszystkich 
urządzeniach lub grupach urządzeń z poziomu konsoli zarządzającej; 
Zarządzanie plikami na urządzeniu mobilnym przynajmniej dla platformy Android; 
Zarządzanie aplikacjami tj. blokada instalacji aplikacji, zabezpieczanie aplikacji 
hasłem, czarne listy aplikacji, zdalna instalacja aplikacji własnych oraz z oficjalnych 
sklepów dostępnych na urządzeniach; 
Możliwość blokowania instalacji oraz odinstalowywania aplikacji przez użytkownika; 
Możliwość konfiguracji własnego pulpitu na urządzeniach końcowych; 
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Możliwość zdalnej konfiguracji poczty Exchange na urządzeniach końcowych; 
Możliwość zablokowania opcji formatowania fabrycznego FRP; 
Możliwość zdalnego resetu urządzenia; 
Możliwość automatycznego wyczyszczenia urządzenia w przypadku wykrycia 
zdefiniowanego przez administratora zagrożenia (np. wymiana karty, brak łączności z 
systemem MDM przez określony czas); 
Możliwość zdalnego przejęcia kontroli nad ekranem oraz klawiaturą urządzenia 
mobilnego; 
Możliwość przesyłania powiadomień, np. na zablokowanym ekranie; 
 
Termin i miejsce składania ofert:  
Oferty cenowe należy dostarczyć mailowo na adres t.gudowski@dolkom.pl do dnia 
26.08.2022, w formie zawierającej ceny netto. 
 
Opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert: 
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o zgodność ze 
specyfikacją oraz oferowane funkcjonalności systemu 75%, kryterium cenowe 20%, 
oraz termin dostawy 5%. 
 
Informacje o negocjacjach handlowych po złożeniu ofert:  
Zamawiający po złożeniu ofert przeprowadzi dodatkowe negocjacje handlowe z 
Oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty cenowe.  
 
Płatność:  
Płatność nastąpi w formie przelewu w ciągu 14 dni od dostarczenia kompletu 
przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferenta. 
 
Sprawę prowadzi Dział Teleinformatyki 
Kontakt: Tomasz Gudowski, tel.: 799-074-103, e-mail: t.gudowski@dolkom.pl 
Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00. 
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