DAZ-SZP.262.8.2019
ZATWIERDZAM

Piotr Zerhau
Dyrektor Działu
Systemów Informatycznych

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w dniu 03 kwietnia 2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 5/19/PN) na dostawę
licencji na system ochrony infrastruktury IT dla NCBR.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego do dnia 3 kwietnia 2019 r. godz. 12:00 (tj. do terminu składania
ofert określonego w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 540062028-N-2019,
zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2019 r.), złożono 1 ofertę.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 3 kwietnia 2019 r., godz. 13:00. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: brutto 263 500,77 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 – Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi
kryterium oceny ofert, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT, wystawionej prawidłowo po
realizacji dostawy Oprogramowania i przeprowadzeniu wdrożenia Oprogramowania,
na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na fakturze VAT, w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie podpisanego przez Zamawiającego
Protokołu odbioru Oprogramowania, bez zastrzeżeń.
Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
DIM System Sp. z o.o.
Ul. Puławska 537,
02-844 Warszawa

1.

Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował termin realizacji
zamówienia oraz warunki płatności określone w SIWZ.
Cena oferty brutto: 193 217,90 zł (waga 60%)
Oferowany termin realizacji: 4 dni kalendarzowe (waga 10 %)
Szkolenie administratorów – TAK (waga 30 %)

