DAZ.262.26.2020
ZATWIERDZAM

Jakub Zawierucha
Dyrektor
Dział Systemów Informatycznych
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w dniu 9 lipca 2020 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 20/20/PN/P8) na
zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez odnowienie subskrypcji i wsparcia dla
posiadanych przez Zamawiającego dwóch urządzeń Palo Alto PA-3250 wraz ze
wsparciem technicznym producenta przez cały okres trwania Umowy.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego do dnia 9 lipca 2020 r. godz. 12:00, złożono 2 oferty.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 9 lipca 2020 r., godz. 13:00. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww.
zamówienia, tj.: 437 393,54 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 2019 r. poz. 1843).
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. Oprogramowanie zostanie dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 7
(siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Dostarczenie Oprogramowania
polega na udostępnieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu kluczy do Oprogramowania

obejmującego licencje objęte Umową za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając
maila na adres licencje@ncbr.gov.pl. Termin obowiązywania umowy: 36 miesięcy od dnia
wygaśnięcia aktualnie posiadanej przez Zamawiającego licencji.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej i
doręczonej Zamawiającemu faktury VAT, w terminie 30 (trzydziestu) 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 publicznoprywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191, ze zm.). Wykonawca uprawniony będzie do
wystawienia faktury VAT każdorazowo po podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru,
stwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi
przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, znajdujący się w wykazie
podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
ASCOMP S.A.
ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków

1.

Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował termin realizacji
zamówienia oraz warunki płatności określone w SIWZ.
Cena oferty brutto bez prawa opcji : 401 616,84 zł
Cena oferty brutto wraz z prawem opcji : 427 530,43 zł

EXATEL S.A.
ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa
2.

Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował termin realizacji
zamówienia oraz warunki płatności określone w SIWZ.
Cena oferty brutto bez prawa opcji : 491 358,06 zł
Cena oferty brutto wraz z prawem opcji : 516 598,77 zł

