
PUNKT RoDZAJ'oPls UsŁUGl
oPŁATA

INSTALACYJNA
(netto)

OPTATA
MlEs!ĘczNA

(netto)

1 łodzaj pońu: ETHERNET 10BaseT/FL, Fast ETHERNET 100 BaseTXFX 20002i' 1 600 zł

2 lodzaj pońu: ATM 155Mbps, G|GABlT ETHERNET 1000BaseTXFX 2 000 zł 2 000 zł

1

1.1

yp obudowy seruera

)budowa typu rack 19'' wyposżona w system

nocuiacv
2002/t x

1,2 )budowa Ępu radt 'l9'' bez systemu mocującąo 300 zł X

1.3 )budowa typu tower (wolnostojąca) 4002l' X

2

2.1
3warantowane pasmo do/z

nternetu (dotyczy

;bndardowej usługi

tolokacji senrerów)

2 Mbps x 350 zł

2.2 |akazde nasĘne'l lvbps x 25zł

3

3.1

Jsługi dodatkowe do

;bndardowej usługi

tolokacji

)odatkowa jednostka I U X 25zł

3.2
)odatkowe 1 00 watów energii elektrycznej (wedlug

nocy zasilacza serwera)
X 35 zł

3.3
jdostępnienie miejsca na zdalnym senłeze do

uykonywania dziennych kopii zapasowych
X 20zU1GB danych

3.4
)ostęp fzyczny do senłera poza godzinami objętymi

u standardowej usłudze
X

50 zUgodzina od

poniedziałku do

piątku;

150 złlgodzina w

soboty i niedziele

WSK BIAMAN rezełwuje sobie pnwo do odmwvy pnyjęcia seruera do kolokacji bez podania pnyczyny.

I

)ojemnośÓ 2 GB
3ezpłatna domena' np' firma.biaman'pl, firma'man.bialystok.pl

)bsługa skryptów PHP, ccl
)bsługa bazy danych mySQL (pojemnośó 50 MB)

{ielimitowany hansfer miesięczny

)odzienna kopia bezpieczeństwa

70 zł 50 zl

2 la każdy dodatkowy obszar dysku senrera 2 GB X 20zl

cENNlK USŁUG MsK BIAMAN
obowiązujący od 1 llpca 20{2 roku
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PUNKT RoDzAJ'oPls UsŁUGl
oPŁATA

INSTALACYJNA
(netto)

oPŁATA
ROCZNA
(netto)

lv łEJESTRAGJA DottilENl4|

1 Rejestracja własnej domeny X
Ceny według

cennika NASK

2
2.1 Wpisy do seruera nazw

(DNs)

jo 5 wpisów wĘcznie X 120 zl

2.2 zakaŻdy następny wpis x 12zl

2 Rejestracla w domenie: man.bialystok.pl; ac.bialystok.pl; biaman.pl X 30zl

PUNKT RoDzAJ'oPls UsŁucl
oPŁATA

INSTALACYJNA
(nefto)

oPŁATA
MlEslĘczilA

(netto)

v

Pojemnośc 2 GB
Nieograniczona ilośó skzynek pocztowych

Ochrona kont przed spamem i wirusami

Szyfrowany dostęp do skzynek pocztowych (SSL)

Dostęp do poczty przez WWW, PoP3, |MAP

70 zł 50 zł

2 ZakaŻdy dodatkowy obszar dysku senłera 2 GB x 20zl

vl DEDYKOWANY SERYIIER VIIIRTUAT}IY . VPS

MaĘ senłer

1 procesor wińualny x86{4 o częstotliwoŚci taKowania

powyżej2GHz
1 GB pamięciMM
30 GB wirtualny dysk twardy |SCSI na macierzy SAN

1 wińua|na karta sieciowa z 1 dedykowanym adresem IP

lącze symeĘczne 2 Mbps

100 zł 300 zl

I )uży senłer

2 procesory wirtualne x86_64 o częstotliwości taktowania

powyŻei2GHz
2 GB pamięciMM
'100 GB wirtualny dysk twardy |SCSI na maciezy SAN

1 wirtualna karta sieciowa z 1 dedykowanym adresem lP

Ęcze symeĘczne 6 Mbps

'100 zl 500 zl

? iuper serwer

4 procesory wińualne x86-64 o częstotliwości taktowania

powyŻej?,Z GHz
4GB pamięciMM
300 GB wińualny dysk twardy iSCSl na maciezy SAN

2 wińualne kańy sieciowe z 5 dedykowanymi adresami lP
łącze symeĘczne 10 Mbps

100 zł 700 zł

4
)odatkowe pasmo do/z

nternetu
Za każdy 1 l\łbps X 25zl

vI

)odłączenia nietypowe, usługi nieujęte w cenniku, uslugi na potzeby pzetargów,

:eny dla pzedsiębiorcow telekomunikacyjnych oraz pzedsiębiorów świadczących

lsługi elektroniczne.

ceny negocjowane leny negocjowane
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PUNKT RoDzAJ'oPls usŁucl
oPŁATA

INSTALACYJNA
(nefto)

oPŁATA
MlEslĘczNA

(netto)

)zieżawa kanału realizowanąo pomiędzy dwiema lokalżacjami bez dostępu do

lieci lnternet w zależności od pząustowości 1 000 zł :eny negocjowane

ceny negocjowane ]eny negocjowan€

1
nternet dla

tonsumentów(s)

Jsługa jest świadczona w obrębie jednąo lokalu

nievkalnąo i Óejmuje: doprowadzenie Ęcza
lthernet ze złączem RJ45, pasmo 20 lvbps, 'l adres
P.

'100 zl 50 zl

2

216)

nternet w lokalach

rczelnio)

)akiet podstawowy (30 Mbit, 1 adres lP) '100 zl 50 zl

2.2 )akiet rozszezony (60 Mbit, 1 adres lP) 100 zl 100 zł

1 v|ała Szkoła

Symetryczne Ęcze o pząustowości20 ltbps' 'l3

ldresow lP, hosting strony www i poczty

>lektronicznej o Ęcznej pojemności 5 GB.
100 zł 100 zł

2 )uza Szkoła

iymeĘczne Ęcze o pząustowości 50 lthps, 29

ldresow lP, hosting skony www i poczĘ
llektronicznei o łacznei ooiemności 10 GB.

100 zl 300 zl

3 iuper Szkoła
Symetryczne Ęcze o pząustowości 100 ltfups' 6'l

adresów lP, hosting strony www i poczĘ
alekbonicznei o łacznei ooiemności 20 GB.

'l00 zł 500 zl

1 Małe Biuro

Symetryczne Ęcze o pzepustotłosci 10 lt'hps, '|

adres lP, hosting firmowej strony www ifirmowej

poczty elekhonicznejo Ęcznej pojemności 2 GB.

100 zł 100 zł

2 )uże Biuro

Symetryczne Ęcze o pzepustowości30 ltóps, 13

adresów lP, hosting firmowejstrony www i firmowej

poczty elekhonicznejo Ęcznej pojemności 6 GB.

100 zł 300 zł

3 Super Biuro
Symetryczne Ęcze o pząustowości60 ltbps' 29

adresów lP, hosting firmowejstrony www ifirmowej
poczty elekhonicznejo Ęcznej pojemności 'l2 GB.

100 zł 500 zł
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oBJAŚNIENIA:
(1)

Usluga jest pzeznaczona dla: szkolwyżwych, jednostek naukowych, instytucji edukaryjnydl i oświatowych;jednostek administracji

ządowej i samoaądowej; instytucji kulturalnych' bibliotek; publicznych jednostek sfużby zdrołia; instyfucjiwyzszej użyteczności
publicznej i instytucji pożytku publicznąo oraz innyctt instytucji, który& działalność jest finansowana z budzetu Państwa'
Użytkownikom koąsĘącym z usługi pzed wejściem w życie niniejsząo Cennika, usfuga jest świadczona bez zmian.

(2) sPEcYFlKAcJAUSŁUG|:
! Miejsce w szafie telekomunikacyjnei 19'' o wielkości2U lub mie;sce na obudowę typu 

"tower'w 
klimaĘowanej senłerowni

wyposażonejw zasilanie awaryjne UPS oraz agrąat prądotwórczy

I Brak łimitów transferów w ramach wykupionąo pasma

! Dedykowana siec lP dla senivera (do 5 publicznycń adresów lP, dedykowana siec VLAN)
! obsługa wpisÓw DNS dla serwera

fl 2 gniazda zasilania z podłączeniem do systemu UPS (każdy zasilacz senrera o mocy max. 700 W)

il Fizyczna kontrola dostępu do powieaonych senverów przez24hldoĘ.
0 2 porty RJ45 na switchu Ethernet'10/10011000

! Usługa ,zdalne ręce'' - np. restart serwera, wymiana nośnika przez administratora MSK BIAMAN (poniedŻalek_piątek, od 7:30 do

15:30)

! Dostęp ftzyczny do serwera w godzinach pracy MSK B|AMAN (poniedziałek_piątek, od 7:30 do 15:30)

Pasmo gwarantowane na styku sieci MSK BIAMAN i PIONIER
(3) 

W popzednio obowiąującym Cenniku usfug MSK B|AIIAN (obowiąującym od o'l.o'l.2009 do 30.06.2012 r.) usługa była ujęb pod

nazwą "SERWER WlRTUALNY".
(4) opłaty są pobierane z góry za rok kalendazowy. Opłat nie pobiera się od czlonkoł załĘcieli MsK BIAIłAN.
(5) 

Usługa świadczona jest w lokalizacjach, w kórych znajduje się infrastruktura sieciowa Operatora zapewniająca mozliwości

techniczne podĘczenia danego Uzytkownika. W popzednio obowiąującym Cenniku usług MSK BlAl'/AN (obowiąującym od

0'l.01'2009 do 30.06.20'12 r.) usługa była ujęta w punkcie V.
(6) W popzednio obowiąująrym Cenniku usług MSK B|AMAN (obowiąującym od 01'01'2009 do 30.06.2012 r') usługa była ujęta w

punkcie V|.2,
(7) Usługa pzeznaczona dla użytkowników końcowych w lokalach Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Bialymstoku i

Uniwersytetu ltbdycznąo w Bialymstoku' nie będących studentami ani pracownikami uczelni.
(8) 

Pakiety ,,oŚWlATł są pzeznaczone dla podmiotów prowadzących jednostki organżacyjne wchodzące w skład systemu oświaty,

uczelni publicznych i niąublicznych szkółwyższych' a także dla szkołwyższych i wyzszych seminariów ducfiownych
prowadzonych pzez kościoły i zwiąki wyznaniowe.

(9) 
Pakiety "Biuro" nie są dostępne dla pzedsiębiorów świadczących usługi telekomunikacyjne i elektroniczne.

(10) Uzyskanie i utrzymanie niezaleznego adresu lP następuje zgodnie z poliĘką RIPE, właściwąw zakresie pądzielania Niezależnych
lnternetowych Zasobów Numeracyjnycłt, opracowaną pąJęĘ i opublikowaną pzez R|PE NCC, dostępną pod adresem
http://www.ńpe.net.

Usługa poczty elektronicznej ujęta w popzednio Óowiązującym Cenniku MsK B|AMAN (obowiązującym od 0'l .01'2009 do

30.06.2012 r.) w punkcie X będzie świadczona dotychczasowym jej użytkownikom bez zmian'

Cennik został zaopiniowany pozytywnie pzez Radę Uzytkoulników MsK B|AI'/AN na posiedzeniu w dniu 27.04.2012 roku.

,"0f. rlr hrt

Bialystok, uniaZ.2..}.4.Al. !01Łłu
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