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OFERTA HANDLOWA 

 Oferta obejmuje analizę śledczą urządzeń mobilnych oraz komputerów klasy PC  
i laptopów pod kątem poprawy zabezpieczeń, usunięciem zagrożeń spowodowanych 
zainfekowaniem złośliwym oprogramowaniem  oraz oprogramowaniem szpiegującym.    

 Audyt ma na celu zbadanie integralności i poprawności działania systemów operacyjnych 
w/w urządzeń oraz wykrycie  i usunięcie powstałych celowo lub przypadkowo luk i anomalii   
w systemach zabezpieczeń badanego sprzętu. 

 Czynności zostaną przeprowadzone przez zespół wykwalifikowanych specjalistów  
z dziedziny informatyki śledczej i elektroniki.  Czas przeprowadzenia badania to 8 do 10 godzin 
roboczych.  

 Koszt przeprowadzenia audytu będzie zależny od ilości urządzeń mobilnych  
i stacjonarnych które mają być przebadane.  Ceny są zależne od rodzaju sprzętu  
i zainstalowanego na nim systemu operacyjnego i kształtują się w następujący sposób: 

 

1)  Telefony z systemem Android –  pełna analiza systemu, analiza ruchu sieciowego, 
 usunięcie   zagrożeń, poprawa zabezpieczeń telefonu lub tableta, instalacja nowego 
 programu antywirusowego 

 Koszt 1000 Pln/ 1 szt.  

2) Telefony Iphone, Ipad-  pełna analiza systemu, analiza ruchu sieciowego,  usunięcie 
 zagrożeń, poprawa zabezpieczeń telefonu lub tabletu, instalacja nowego programu 
 antywirusowego, instalacja oprogramowania chroniącego przed za infekowniem 
 oprogramowaniem szpiegującym 

 koszt 1200  Pln/ 1 szt. 

3) Komputery klasy PC , MAC, Linux – pełna analiza systemu zabezpieczeń, analiza ruchu 
 sieciowego, analiza pod kątem ujawnienia złośliwego oprogramowania oraz 
 oprogramowania szpiegującego, usuwanie wirusów oraz malweru, inspekcja 
 poprawności struktury systemu plików, wyszukiwanie anomalii,  poprawa zabezpieczeń, 
 instalacja oprogramowania antywirusowego 

 koszt 1500 Pln/ 1 szt.     
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 Do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa zostaną wykorzystane urządzenia  
i oprogramowanie: 

- X-ways Forensic,  Pc-3000 UDMA, UFED, Wireshark, Kali linux, Eset, FinFisher,  R-studio, 
Mobiledit Forensic,  emmc PRO forensic 

 

Dodatkowo: 

 

- Opcjonalnie wymiana i instalacja programu antywirusowego firmy ESET – koszt 200 pln 

 (tylko urządzenia z systemem Windows) 

-  Programy antywirusowe i anty „podrzutkowe”  na urządzenia Apple – do uzgodnienia 

 

 

Firma „MK MY DATA” gwarantuje poufność i bezpieczeństwo dla danych znajdujących się  
w urządzeniach powierzonych nam do badań.  Kładziemy  szczególny nacisk na  bezpieczeństwo  
i anonimowość naszych Klientów.  

 
Ceny podane w ofercie podlegają negocjacji i są kształtowane 

indywidualnie dla każdego klienta 
 

* ceny przedstawione w ofercie są cenami netto,  należy doliczyć 23% podatku VAT  


