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Działu Systemów Informatycznych
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 15/19/PN) na dzierżawę oraz
dostawę Systemu Firewalla aplikacyjnego wraz z Load balancerem dla Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego do dnia 25 lipca 2019 r. do godz. 12:00 złożono 1 ofertę.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 25 lipca 2019 r., godz. 13:00.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie ww. zamówienia, tj.: brutto 3 091 407,56 zł.
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 ze zm.).
Sprawdzono czy Wykonawcy zaakceptowali wymagany przez Zamawiającego termin
realizacji zamówienia oraz warunki płatności.
Odczytano także wymagania Zamawiającego dotyczące terminu realizacji oraz warunków
płatności, tj.:
Termin wykonania zamówienia – 36 miesięczna dzierżawa Systemu Firewalla
aplikacyjnego wraz z Load balancerem. Dostarczenie Systemu do siedziby Zamawiającego
w terminie nie później niż 40 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej i
doręczonej Zamawiającemu faktury VAT, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od
dnia jej doręczenia Zamawiającemu albo odebrania przez Zamawiającego przesłanej przez
Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, w sposób wskazany w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2018 r., poz. 2191, ze zm.). Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT po
prawidłowym wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz po podpisaniu przez Strony Protokołu
odbioru dzierżawy, stwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Zapłata
wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu.
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Cena brutto: 2 655 299,96 zł

