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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w dniu 7 grudnia 2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 46/18/PN) na dostawę i
wdrożenie zintegrowanego systemu analitycznego oraz systemu klasy SIEM,
wraz z kompletem niezbędnych licencji na okres 12 miesięcy oraz zapewnienie
wymaganych szkoleń i świadczenie usługi wsparcia technicznego na czas 12
miesięcy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego do dnia 7 grudnia 2018 r. godz. 12:00 (tj. do terminu składania
ofert określonego w ogłoszeniu o zamówieniu nr 646990-N-2018, zamieszczonym w
Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.11.2018 r.), złożono 1 ofertę.
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Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 7 grudnia 2018 r., godz. 13:00. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: brutto 575 576,48 zł brutto.
Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
Sprawdzono czy Wykonawcy zaakceptowali wymagany przez Zamawiającego termin
realizacji zamówienia oraz warunki płatności.
Odczytano także wymagania Zamawiającego dotyczące terminu realizacji oraz warunków
płatności, tj.:
1. Termin wykonania zamówienia –
1. Dostawa Systemu w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2. Wdrożenie Systemu w ciągu 40 dni roboczych od dnia dostawy Systemu.
3 Szkolenia – warsztaty techniczne dla min. 4 osób.
4 Wsparcie techniczne trwające 12 miesięcy.
2. Wynagrodzenie płatne jest po dostarczeniu i wdrożeniu Oprogramowania, na podstawie
faktury VAT i podpisanego przez Strony Protokołu odbioru stwierdzającego należyte
wykonanie Przedmiotu Umowy, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na
rachunek bankowy wskazany na fakturze.
W przypadku błędnie wystawionej faktury VAT termin biegnie ponownie od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu.
Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
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Apius Technologies S.A.
Ul. Stanisława Moniuszki 50,
31-523 Kraków
Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował termin realizacji
zamówienia oraz warunki płatności określone w SIWZ.
Cena oferty brutto: 573 890,94 zł (waga 40%)
Dodatkowe funkcjonalności:

1.

1 Czy licencja dopuszcza dowolne kształtowanie architektury
systemu, w szczególności stosowanie dowolnej liczby
komponentów poszczególnych funkcji oraz umożliwia
rozbudowanie Platformy SIEM o kolejne elementy przetwarzające,
analizujące, zbierające i nie wiąże się, z żadnymi kosztami
licencyjnymi.
2 Czy System umożliwia zmianę sposobu normalizacji danych w
trakcie używania systemu (np. dodanie nowych pól, zmianę
znaczenia lub nazwy istniejących itp.) bez konieczności
przeprowadzania ponownego odbudowywania bazy danych oraz czy
System SIEM pozwala na równoległe używanie różnych sposobów
normalizacji logów.
3 Czy istnieje możliwość wzbogacania danych pochodzących z logów,
o informacje zwarte w zewnętrznych repozytoriach:
 Katalogi LDAP,
 Bazy danych,
 Bazy noSQL
 Hadoop.
 Dane geolokalizacyjne.
W celu ograniczenia zajętości przestrzeni dyskowej dane
wzbogacające nie mogą być przechowywane razem z logami, a
wzbogacanie powinno odbywać w locie w trakcie odczytu danych z
źródeł zewnętrznych.
4 Czy System umie samodzielnie zarządzać retencją danych i czy
Wymagana jest obsługa co najmniej dwóch etapów życia danych:
WARM i COLD. Z każdym etapem związane jest miejsce
przechowywania danych. Migracja danych powinna następować
automatycznie po określonym czasie (wiek danych) lub osiągnięciu
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określonej objętości. Czy istnieje możliwość stworzenie różnych
schematów retencji dla różnych typów danych. Dane COLD muszą
być dostępne w ten sam sposób co dane WARM, w szczególności
nie jest dopuszczalne wymaganie jakichkolwiek czynności
związanych z odtwarzaniem danych COLD.
5 Czy system posiada jedną konsolę do zarządzania systemem
analitycznym oraz systemem klasy SIEM.
6 Czy istnieje możliwość edycji zdefiniowanych parserów danych
źródłowych bez konieczności ponownego zaciągania danych lub
przebudowywania bazy zdarzeń.
7 Czy istnieje możliwość podejrzenia kodu źródłowego dla parserów
zapytań oraz innych obiektów dostarczonych przez producenta w
paczce instalacyjnej.
8 Czy istnieje możliwość wzbogacenia wszystkich logów o informację
z bazy tożsamości lub środków trwałych np. o numer telefonu.
9 Czy istnieje możliwość ekstrakcji pól z logów w trybie ad-hoc
(poprzez użycie odpowiedniej opcji w zapytaniu in line)
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