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Koszty na które wnioskuję o dofinansowanie.

1. Koszty związane z podjęciem działalności gospodarczej.
1.1 Wyposażenie serwerowni.

1.1.1. 2 x Komputer na serwer www(w celu zapewnienia redundancji oraz 
rozłożenia ruchu).
1.1.1.1. Płyta główna w formacie  mikro atx z portami usb 3 oraz sata  3 (w 

technologi raid) z 4 gniazdami pamięci ddr3, 2 slotami PCI-e, kartą sieciową 1 
Gb/s, zapewniająca funkcje karty graficznej dla procesorów z rdzeniem 
graficznym.

1.1.1.2. Procesor 4 rdzeniowy ze zintegrowanym układem graficznym i 
wentylatorem w zestawie pasujący do płyty z punktu 1.1.1.

1.1.1.3. Pamięć ram ddr3 32 GB (zestaw 4 x 8GB) 1600 mhz oraz z  
maksymalnym cl na poziomie 10.

1.1.1.4. 2x dysk ssd 120GB w technologii sata 3 oraz zapewniający losowy zapis  
4KB na poziomie 80 tysięcy IOPS i odczyt 4KB na poziomie 50 tysięcy IOPS 
oraz zapewniający 256 bitowe szyfrowanie AES (do każdego komputera 2 sztuki 
w celu połączenia w raid mirroring) .

1.1.1.5. Obudowa atx zamykana na kluczyk najlepiej jeśli to możliwe z 
czujnikiem otwarcia obudowy.

1.1.1.6. Zasilacz atx 400 wat z aktywnym PFC, posiadający minimum po 3 złącza 
molex oraz sata.

1.1.1.7. Napęd optyczny dvd wewnętrzny .
1.1.2. 2 x Komputer na serwer baz danych (replikacja danych).

1.1.2.1. Taki sam jak w punkcie 1.1.
1.1.3. Akcesoria komputerowe.

1.1.3.1. Klawiatura przewodowa.
1.1.3.2. Myszka przewodowa.
1.1.3.3. Podkładka pod mysz.
1.1.3.4. Listwa zasilająca z możliwością wymiany bezpiecznika oraz 5 gniazdami 

zasilającymi 3 sztuki.
1.1.3.5. Nagrywarka Blue-Ray (do archiwizacji danych). 
1.1.3.6. Pendrive usb 3 o pojemności 64 GB oraz prędkości odczytu powyżej 200 

MB/s i zapisu powyżej 100 MB/s.
1.1.3.7. Hub zapewniający 4 porty usb 3 z zewnętrznym zasilaczem.

1.1.4. Monitor full hd o przekątnej minimum 20 cali. 
1.1.5. Switch 16 portów 1 Gb/s zarządzalny z funkcją qos, vlan.
1.1.6. Przełącznik kvm z 4 z możliwością podłączenia 4 komputerów (po 2 x ps2, 1 

x dvi lub dsub i opcjonalnie 1 x hdmi na komputer) 
1.1.7. 2x UPS 1000 V.
1.1.8. Gaśnica typu A będąca czystym środkiem gaśniczym.
1.1.9. Szafa pancerna. 

1.2 Wyposażenie biura
1.2.1. Drukarka kolorowa ze skanerem i faksem (drukowanie umów, prezentacji, 

ofert, skanowanie, kopiowanie i faksowanie dokumentów) z możliwością 
podłączenia do sieci przewodowej umożliwiająca drukowanie do 12000 stron 
miesięcznie w formacie a4 ze sterownikami dla systemu Linux.

1.2.2. Tablet 7 lub 10 cali obsługujący sieci 3g lub lte(prezentacja 
wyprodukowanego oprogramowania w siedzibie klienta lub w terenie)

1.2.3. Telefon komórkowy (smartfon).
1.2.4. Ultrabook do pracy z systemem MS Windows oraz licencja na MS Office.
1.2.5. Zakup oryginalnych płyt zawierających systemy open source.



1.3 Opłaty.
1.3.1. Replikacja danych na serwerze Amazon. Rezerwacja średniej wielkości 

instancji z przeznaczeniem na wykorzystanie dużej liczby godzin (Heavy Utilization 
Medium Reserved Instance).

1.3.2. Opłaty związane z licencjami na narzędzia developerskie do platform 
mobilnych.

1.3.3. Porada w kwestii podatkowej, ekspertyzy prawne, wzory umów, ochrona 
serwerowni, instalacja kamer.

1.3.4. Zakup domeny internetowej.
1.3.5. Zakup podpisu elektronicznego z kartą z certyfikatem kwalifikowanym i 

niekwalifikowanym oraz czytnikiem kart oraz certyfikatu ssl.
2. Koszty stałe(miesięczne).

2.1 Porady Prawne.
2.2 Pomoc w rozliczaniu z Urzędem Skarbowym.
2.3 Ochrona mienia.
2.4 Zakup biletu miesięcznego na wszystkie linie w aglomeracji miejskiej miasta Łodzi
2.5 Wsparcie programistów oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym.

3. Koszty okazjonalne.
3.1 Zakup nośników optycznych.
3.2 Papier do drukarki.
3.3 Zestaw Tuszy do drukarki.
3.4 Windykacja.
3.5 Edukacja .

3.5.1. Szkolenia.
3.5.2. Literatura techniczna, 
3.5.3. Prasa fachowa oraz codzienna.



Koszty własne (finansowane z przychodów firmy lub innych programów 
pomocowych).

 1 Koszty początkowe.
 1.1 Samochód osobowy małolitrażowy z instalacją gazową i 5 drzwiami
 1.2 Lokal użytkowy 60 metrów 4 izbowy (w tym kuchnia) z toaletą elektrycznością 

oraz instalacją światłowodową PON.
 1.3 Aparat cyfrowy typu lustrzanka z możliwością nagrywania filmów full hd
 1.4 Meble biurowe(biurko, krzesło)

 2 Koszty stałe miesięczne.
 2.1 Konto bankowe.
 2.2 Internet stacjonarny oraz mobilny. 
 2.3 Czynsz.
 2.4 Serwis sprzątający.
 2.5 Koszty energii elektrycznej.
 2.6 Abonament telefoniczny.
 2.7 Składka na Zakład Ubezpieczeń  Społecznych.
 2.8 Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej od utraty danych.

 3 Koszty okresowe.
 3.1 Materiały higieniczne. 
 3.2 Środki czyszczące.




