Rozwiązanie zgodne
z rozporządzeniem
Ministra Cyfryzacji
z 18 października 2018 r.

Internet
dla jednostek
samorządu
terytorialnego

KONTEKST OFERTY
Zgodnie z rozporządzeniem z 18 października 2018 r. Minister Cyfryzacji określił minimalną
przepływność łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do
Internetu. W projekcie rozporządzenia, który wpłynął do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego przepływność ustalono na poziomie 30 Mb/s.
Poziom przepływności łącza określony w rozporządzeniu pozwoli użytkownikom końcowym na
efektywne korzystanie z dostępu do Internetu w miejscach publicznych. Korzystając z usług
wysokiej jakości będą mogli oni posługiwać się w szczególności lokalnymi usługami cyfrowymi
takimi jak e-administracja czy e-zdrowie, które nabierają coraz większego znaczenia
w codziennym życiu. Dzięki wspieraniu integracji z istniejącymi usługami publicznymi, świadczone
przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu będą zwiększać
zainteresowanie obywateli usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu i tym samym
przyczynią się w znacznym stopniu do wykorzystywania usług szerokopasmowych, zwiększenia
na nie popytu oraz do rozwoju infrastruktury sieci szerokopasmowych.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE
W czasach nowoczesnych technologii władze samorządowe rosną w siłę dzięki wzajemnej
komunikacji, dyskusjom i zrozumieniu obustronnych potrzeb. W ramach usprawnienia swoich
działań Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej korzystają z różnorodnych narzędzi
w sieci. Za przykład może posłużyć tworzenie przez samorządy portali, które ułatwiają
komunikację z interesantami i inwestorami, dostarczają informacji o regionie i jego ofercie,
pozwalają mieszkańcom na składanie elektronicznych formularzy, obniżają koszty funkcjonowania
części departamentów i ogólnie budują pozytywny wizerunek wśród odbiorców.
Conectio zapewnia administracyjne łącza internetowe dwóch rodzajów: stacjonarne
za pośrednictwem sieci światłowodowej oraz bezprzewodowe dzięki transmisji radiowej opartej
na ponad stu nadajnikach rozlokowanych na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.
Zapewniamy wysoki poziom stabilności usług, pełną pomoc w konfiguracji urządzeń
telekomunikacyjnych i szybki czas reakcji na zgłoszenia i awarie.
Najważniejsze cechy rozwiązania:


Stały, symetryczny lub asymetryczny dostęp do Internetu



Bardzo wysoki transfer danych



Brak ograniczeń w ilości przesyłanych danych



Pula stałych adresów IP



Całodobowy monitoring sieci ze wsparciem technicznym



Gwarancja świadczonej usługi potwierdzona umową SLA



Możliwość zwiększenia pasma w trakcie trwania umowy

OFERTA DLA SZKÓŁ
W związku z rozbudową Samorządowej Sieci Szerokopasmowej w ramach projektu „Budowa
szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
dla województwa kujawsko-pomorskiego” proponujemy szkołom przyłączenie się
do samorządowej sieci w technologii LTE.
Przygotowaliśmy dla szkół szczególnie atrakcyjną ofertę, w ramach której oferujemy dostęp
do sieci internetowej o maksymalnie osiągalnych parametrach w danej lokalizacji (nawet powyżej
30 Mbps) w cenie 90 zł netto miesięcznie.
Mając na uwadze eliminację zagrożeń, jakie niesie za sobą korzystanie z zasobów Internetu przez
młodych ludzi, zapewniamy po naszej stronie specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia
zapewniające bezpieczeństwo sieci oraz filtrowanie treści (w pakiecie bez dodatkowych opłat).
Ponadto wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu szkół na nieskrępowany dostęp do Internetu,
uruchomiliśmy w ramach realizowanego projektu dodatkowo nową usługę – HotSpot Conectio
w cenie 60 zł netto miesięcznie. Usługa ta polega na stworzeniu otwartego, bezpłatnego
dla użytkowników dostępu do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej WiFi przy pomocy
naszych urządzeń dostępowych. Znacząco podnosi to standard każdej jednostki oraz stwarza
nowe możliwości edukacyjne. Dodatkową zaletą urządzeń HotSpot Conectio jest darmowy dostęp
do Internetu na terenie szkoły bez konieczności dodatkowego okablowywania pomieszczeń.

HOTSPOT CONECTIO
Proponowane rozwiązanie pozwala na otwartą i dostępną publicznie usługę korzystania z
Internetu na terenie Państwa gminy, miejsca pracy lub miejsca wypoczynku z naszego punktu
dostępowego za pomocą sieci bezprzewodowej WiFi. Jest to rozwiązanie, które znajduje wielu
zwolenników zarówno wśród właścicieli takich miejsc publicznych jak restauracje, hotele, uczelnie,
biblioteki, ośrodki sportowe, ośrodki wypoczynkowe, centra miast, centra handlowe czy inne
miejsca publiczne - wszędzie tam, gdzie gromadzą się ludzie.
Posiadamy hotspoty w wersji zewnętrznej na dwa pasma 2.4 i 5 GHz do instalacji w miejscach
publicznych wraz z możliwością instalacji łącza dosyłowego w licencjonowanym paśmie LTE.
Dysponujemy hotspotami do instalacji wewnątrz obiektów. Istnieje możliwość podłączenia ich do
istniejących sieci lokalnych bez konieczności przebudowywania istniejącej infrastruktury oraz bez
konieczności podłączania dodatkowego łącza internetowego.
Prosta konfiguracja i łatwość dostępu do usługi pozwala na większe wykorzystanie posiadanych
komputerów, tabletów czy smartfonów wymagających do swej pracy Internetu. Sposób rejestracji
nowych użytkowników jest zautomatyzowany poprzez rejestrację np. za pomocą SMS. Istnieją
również inne alternatywne sposoby rejestracji uzgadniane z klientem indywidualnie.
W cenie usługi oferujemy założenie hotspota i doradztwo w sprawie jego funkcjonowania, sprzęt
instalacyjny i oprogramowanie, pełne wsparcie techniczne w momencie wdrażania i eksploatacji
oraz nadzorowanie i monitoring poprawnego funkcjonowania usługi.
Usługa dostępna jest w dwóch pakietach
Standardowy

Rozszerzony

Prędkość

1 Mbps

2 Mbps

Cena miesięczna netto

100 zł

150 zł

CENNIK

Dostęp do symetrycznego Internetu
Miesięczna opłata abonamentowa
(cena za 1 Mbps)

Razem

10 Mbps

50 zł

500 zł

20 Mbps

40 zł

800 zł

50 Mbps

20 zł

1000 zł

100 Mbps

15 zł

1500 zł

200 Mbps

10 zł

2000 zł

1000 Mbps

3 zł

3000 zł

Dostęp do asymetrycznego Internetu (rekomendowany dla odbiorców indywidualnych)
Miesięczna opłata abonamentowa
(cena za 1 Mbps)

Razem

1 Mbps

50 zł

50 zł

2 Mbps

40 zł

80 zł

10 Mbps

10 zł

100 zł

100 Mbps

5 zł

500 zł

200 Mbps

3 zł

600 zł

1000 Mbps

2 zł

2000 zł

Miesięczna opłata abonamentowa
(cena za 1 Mbps)

Razem

4 Mbps

112,50 zł

450 zł

10 Mbps

90 zł

900 zł

100 Mbps

12 zł

1200 zł

500 Mbps

2,80 zł

1400 zł

1000 Mbps

1,80 zł

1800 zł

10 Gbps

0,25 zł

2500 zł

Transmisja danych VPN





Ceny nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT)
Opłaty instalacyjne negocjowane indywidualnie (zależne od kosztów inwestycyjnych)
Ceny dla umowy na czas nieokreślony
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