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Dotyczy: Zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia i  diagnozy 

cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-

EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-

00.  

 

                                                                                                   Do Wykonawców  
 

 

 

 

 

         Pytanie 1 

 

1. Ilość lokalizacji (adresy, info. co znajduje się pod danym adresem) 

Odpowiedz na pytanie 1: 

1 adres – Urząd Gminy w Smykowie, Smyków 91, 26-212 Smyków  

Pod danym adresem znajdują się wszystkie urządzenia, które są wyszczególnione 

poniżej 

Pytanie 2 

2. Ilość pracowników/użytkowników –  

Odpowiedz na pytanie 2 : 

26 

Pytanie 3  

1. Ilość wszystkich hostów podłączonych do sieci (komputery, urządzenia serwerowe, 

urządzenia sieciowe jak np. drukarki, routery, przełączniki, Access Pointy, urządzenia 

VoIP etc.). W tym rozgraniczyć: 

a. Ilość komputerów (również przenośnych) 

b. Ilość serwerów (fizycznych, wirtualnych) 

c. Ilość pozostałych urządzeń podłączonych do sieci 

Odpowiedz na pytanie 3: 

3. Ilość wszystkich hostów podłączonych do sieci (komputery, urządzenia serwerowe, 

urządzenia sieciowe jak np. drukarki, routery, przełączniki, Access Pointy, urządzenia 

VoIP etc.). W tym rozgraniczyć: 
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a. Ilość komputerów (również przenośnych) – 32 stacji (31 komputerów, 1 laptop) 

b. Ilość serwerów (fizycznych, wirtualnych) – 2 serwery fizyczne (monitoring + 

aplikacyjno - bazodanowy) 

c. Ilość pozostałych urządzeń podłączonych do sieci  

- drukarki – 11 szt. 

- routery – 1 szt. 

- acces pointy – 2 szt. 

- centralka VOIP – 1 szt. 

 

Pytanie  4: 

Ilość podsieci (jaki zakres maski każdej podsieci?) 

Odpowiedz na pytanie 4  

Ilość podsieci (jaki zakres maski każdej podsieci?) 1 podsieć (/24) 

Pytanie 5  

Ilość serwerowni? 

Odpowiedz na pytanie 5 : 

Ilość serwerowni – 1 

      Pytanie 6  

Ilość adresów zewnętrznych  

        Odpowiedz na pytanie 6:  

            Ilość adresów zewnętrznych-1  

Pytanie 7 

Czy mają Państwo wdrożoną Active Directory?  

        Odpowiedz na pytanie 7:  

Czy mają Państwo wdrożoną Active Directory? – NIE 

Pytanie 8 

Jaki budżet (brutto) wpisali Państwo we wniosku grantowym na realizację samej 

Diagnozy cyberbezpieczeństwa z całej puli przydzielonych środków? 

       Odpowiedz na pytanie 8:  

           Na to pytanie nie udzielimy informacji. 

       Pytanie 9  

          Jaki budżet (brutto) wpisali Państwo we wniosku grantowym na realizację szkoleń 

pracowników z całej puli przydzielonych środków? 

       Odpowiedz na pytanie 9 

          Na to pytanie nie udzielimy informacji  

 

       Pytanie 10 

Z jaką datą podpisali Państwo Umowę grantową? 

       Odpowiedz na pytanie 10 

Umowa została podpisana z data: 22 luty 2022 r.  
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Pytanie 11 

Czy poza załącznikiem 8 konkursu oczekują Państwo osobnego raportu z audytu                  

dla Urzędu  

Odpowiedz na pytanie 11 

Nie  

     

 

 

 

                                                                                                          Z poważaniem  

 

                                                                                                      Wójt Gminy Smyków   

                                                                                                          Jarosław Pawelec  


